
INKOSPOR X-TREME AMINO+ KONCENTRÁT Příchuť/Príchuť: POMERANČ / POMARANČ (770021000)
CZ: Doplněk stravy s větvenými aminokyselinami s příchutí pomeranče ve formě nápojového koncentrátu. Se sladidly. Složení: pitná voda, 
hydrolyzát kolagenu, kyselina: kyselina citronová, aroma, L-ornitin hydrochlorid, L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-tryptofan, sladidla 
(kyselina cyklamová a její sodné soli, acesulfam K, sacharin a jeho sodné soli), konzervant: sorban draselný, pyridoxin hydrochlorid, 
barvivo: tartrazin*, L-cystein. * Mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí. Příprava: Na přípravu 1 porce smíchejte 15 ml 
(3 dávky z pumpičky) koncentrátu s 200 ml vody nebo odměřenou porci vypijte samostatně. Před použitím protřepejte! Vhodné zejména 
po tréninku. Doporučené denní dávkování: 1 porce (15 ml) denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte 
mimo dosah dětí. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu. Chraňte před přímým světlem a skladujte při pokojové teplotě. 
Minimální trvanlivost do: viz etiketa. Vyrobeno v Německu. Prodávající: B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 
4. Více informací na www.inkospor.cz
SK: Výživový doplnok s vetvenými aminokyselinami, s pomarančovou príchuťou vo forme koncentrátu. Obsahuje sladidlá. Zloženie: pitná 
voda, hydrolyzát kolagénu, kyselina: kyselina citrónová, aróma, L-ornitín hydrochlorid, L-leucín, L-valín, L-izoleucín, L-tryptofán, sladidlá 
(cyklamát sodný, acesulfám K, sodná soľ sacharínu), konzervačná látka: sorban draselný, pyridoxín hydrochlorid, farbivo tartrazín *, L-
cysteín. * Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí. Príprava: 15 ml (3 dávky z pumpičky) samostatne alebo zmiešajte s 
200 ml vody. Odporúčané dávkovanie: Pred použitím pretrepte! 1 porcia (15 ml) denne. Vhodné najmä po tréningu. Neprekračujte 
dennú odporúčanú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výživové doplnky nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu. Chráňte pred tep 
priamym svetlom a skladujte pri izbovej teplote.  Minimálna trvanlivosť do: viď etiketa. Vyrobené v Nemecku. Distribútor: B. 
Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií na www.inkospor.sk

1000 ml e = 66 porcí/porcií po 15 ml

Výživové údaje: Na 100 ml % RVH* na 1000 ml Na 15 ml** % RVH na 15 ml

Energie/Energia 973 kJ (229 kcal) 146 kJ (34 kcal)
Tuky 0 g 0 g
Z toho nasycené mastné kyseliny
Z toho nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 g

Sacharidy 0 g 0 g
Z toho cukry 0 g 0 g
Bílkoviny/Bielkoviny 47,4 g 7,1 g
Sůl/Soľ 0,7 g 0,1 g
Vitamin B6/Vitamín B6 26,4 mg 1886 % 4,0 mg 285 % 

* RVH = % referenční výživové hodnoty podle Evropského nařízení 1169/2011. / % referenčnej výživovej hodnoty podľa Európskeho 
nariadenia 1169/2011.

Aminokyseliny
1) Esenciální aminokyseliny/Esenciálne aminokyseliny
2) BCAA = větvené aminokyseliny

Na 100 ml Na 15 ml 

L-Leucin1,2 2040 mg 306 mg
L-Isoleucin1,2 1020 mg 153 mg
L-Fenylalanin1 940 mg 141 mg
L-Lysin1 1740 mg 261 mg
L-Threonin1 800 mg 120 mg
L-Valin1,2 1380 mg 207 mg
L-Methionin1 260 mg 39 mg
L-Tryptofan1 280 mg 42 mg
L-Cystein + L-Cystin 5 mg 0,8 mg
L-Serin 1380 mg 207 mg
L-Arginin 3600 mg 540 mg
Glycin 9160 mg 1374 mg
L-Prolin 5920 mg 888 mg
L-Alanin 3880 mg 582 mg
Kyselina L-asparagová/Kyselina L-asparágová 2680 mg 402 mg
Kyselina L-glutamová/Kyselina L-glutámová 4940 mg 741 mg
L-Histidin 260 mg 39 mg
L-Tyrosin 140 mg 21 mg 
L-Ornithin 1000 mg 150 mg

Inkospor.cz.sk Inkospor.cz.sk

** 15 ml = doporučená denní dávka / 15 ml = denná odporúčaná dávka




