INKOSPOR X-TREME BCAA PRÁŠEK Příchuť/Príchuť: ČERVENÝ POMERANČ / POMARANČ (770021200)
CZ: Doplněk stravy ve formě prášku k přípravě nápoje, s větvenými aminokyselinami, s příchutí červený pomeranč, s cukrem a sladidly. Složení:
větvené aminokyseliny (L-leucin, L-isoleucin, L-valin), kyselina: kyselina citronová, dextrosa, práškový extrakt z ibiškových květů, aroma, sladidla
(sukralosa, acesulfam K). Příprava: Na přípravu 1 porce smíchejte 6,5 g (1 odměrka) prášku s 250 ml vody. Doporučené denní dávkování:
1 porce nápoje denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Doplňky stravy nenahrazují pestrou
a vyváženou stravu. Skladujte v suchu, chraňte před světlem. 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 vo forme prášku na prípravu nápoja, s vetvenými aminokyselinami, s príchuťou červený pomaranč. Obsahuje cukor a sladidlá.
Zloženie: vetvené aminokyseliny (L-Leucín, L-izoleucín, L-Valín), kyselina: kyselina citrónová, dextróza, práškový extrakt z ibiškových kvetov,
aróma, sladidlá (sukralóza, acesulfám K). Príprava: Na prípravu 1 procie zmiešajte 6,5 g prášku (1 odmerka) s 250 ml vody. Odporúčané
dávkovanie: 1 porcia denne. Neprekračujte dennú doporučenú dávku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Výživové doplnky nenahrádzajú
pestrú a vyváženú stravu. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. 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
Výživové údaje:

Na 100 g prášku

Na 6,5 g*

Energie/Energia
Tuky
Z toho nasycené mastné kyseliny / Z toho nasýtené mastné kyseliny
Sacharidy
Z toho cukry
Bílkoviny/Bielkoviny
Sůl / Soľ

1581 kJ (376 kcal)
0g
0g
9,7 g
7,9 g
77,1 g
0,01 g

102 kJ (24 kcal)
0g
0g
0,63 g
0,51 g
5,0 g
< 0,01 g

Obsah aminokyselin/aminokyselín:
L-Leucin / L-leucín
L-Valin / L-valín
L-Isoleucin / L-isoleucín
* 6,5 g = doporučená denní dávka / * 6,5 g = denná odporúčaná dávka
Inkospor.cz.sk

Na 100 g prášku
38,4 g
19,2 g
19,2 g

Na 6,5 g*
2,4 g
1,2 g
1,2 g

Inkospor.cz.sk

300 g

e

= 46 porcí/porcií po 6,5 g

