
INKOSPOR X-TREME L-CARNITINE 2000 (770021100)
CZ: Doplněk stravy s L-karnitinem ve formě ampulky, se sladidly. 2000 mg L-karnitinu v 1 ampulce! Složení: pitná voda, L-karnitin, kyselina: kyselina citronová, sladidla 
(kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, acesulfam K, sukralosa, sacharin a jeho sodné, draselné a vápenaté soli), konzervant: sorban draselný, přírodní aroma. 
Doporučené denní dávkování: 1 ampulka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Doplňky stravy nenahrazují 
pestrou a vyváženou stravu. Chraňte před přímým světlem a uchovávejte při pokojové teplotě. Minimální trvanlivost do konce: 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 L-karnitínom v ampulke. Obsahuje sladidlá. 2000 mg L-karnitínu v 1 ampulke! Zloženie: pitná voda, L-karnitín, kyselina: kyselina citrónová, sladidlá 
(cyklamáty, acesulfám K, sukralóza, sacharíny) konzervačná látka: sorban draselný, prírodná aróma. Odporúčané dávkovanie: 1 ampulka denne. Neprekračujte dennú 
odporúčanú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výživové doplnky nenahrádzajú pestrú a vyváženú stravu. Skladujte pri izbovej teplote a chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. Minimálna trvanlivosť do konca: viď etiketa. Vyrobené v Nemecku. Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií na 
www.inkospor.sk

Výživové údaje: Na 100 ml Na 25 ml*

Energie/Energia 58 kJ (13 kcal) 14 kJ (3 kcal)
Tuky < 0,5 g < 0,5 g
Z toho nasycené mastné kyseliny/
Z toho nasýtené mastné kyseliny < 0,1 g < 0,1 g

Sacharidy < 0,5 g < 0,5 g
Z toho cukry < 0,5 g < 0,5 g
Bílkoviny/Bielkoviny < 0,5 g < 0,5 g
Sůl/Soľ 0,01 g < 0,01 g

* 25 ml = doporučená denní dávka / * 25 ml = denná odporúčaná dávka

Množství L-karnitinu/Množstvo L-karnitínu: 8000 mg ve/v 100 
ml, 2000 mg ve/v 25 ml25 mle= 1 porce/porcia = 1 ampulka   Inkospor.cz.sk       Inkospor.cz.sk




