
INKOSPOR X-TREME GUARANA (770021210)
CZ: Doplněk stravy s práškovým extraktem z guarany, hořčíkem a vitaminy, ve formě ampulky. S cukrem a sladidly. Vysoký obsah kofeinu – není 
vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy (obsah kofeinu 600 mg/100 ml). Složení: pitná voda, fruktóza, práškový extrakt z guarany, 
kyselina: kyselina citronová, hořečnaté soli kyseliny citrónové, kyselina L-askorbová, kyselina pantothenová, pyridoxin hydrochlorid, thiamin-
hydrochlorid, konzervant: sorban draselný, aroma, sladidla (kyselina cyklamová a její sodné soli, acesulfam K, sacharin a jeho sodné soli). Před použitím 
dobře protřepte. Doporučené denní dávkování: 1 ampulka denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah 
dětí. Doplňky stravy nenahrazují pestrou a vyváženou stravu. Chraňte před přímým světlem a uchovávejte při pokojové teplotě. Minimální 
trvanlivost do konce: viz ampulka. 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 práškovým extraktom z guarany, horčíkom a vitamínmi, v ampulke. Obsahuje cukor a sladidlá. Vysoký obsah kofeínu. 
Neodporúča sa deťom ani tehotným a dojčiacim ženám (obsah kofeínu 600 mg/100 ml). Zloženie: pitná voda, fruktóza, práškový extrakt z 
guarany, kyselina: kyselina citrónová, horečnaté soli kyseliny citrónovej, kyselina L-askorbová, kyselina pantoténová, pyridoxínhydrochlorid, 
tiamínhydrochlorid, konzervačná látka: sorban draselný, aróma, sladidlá (cyklamáty, acesulfám K, sacharíny). Pred použitím pretrepať. 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 ampulka. 
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 % RVH* 
na 100 ml Na 25 ml** % RVH* 

na 25 ml**
Energie/Energia 567 kJ (133 kcal) 142 kJ (33 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 27,0 g 6,7 g
Z toho cukry 22,6 g 5,6 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,2 g < 0,5 g
Sůl/Soľ 0,04 g < 0,01 g
Hořčík/Horčík 480 mg 128 % 120 mg 32 %
Vitamin C/Vitamín C 200 mg 250 % 50 mg 63 %
Kyselina pantothenová/Kyselina pantothénová 40 mg 667 % 10 mg 167 %
Vitamin B6/Vitamín B6 8,0 mg 571 % 2,0 mg 143 %
Thiamin/Vitamín B1 6,4 mg 582 % 1,6 mg 145 %

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

Hořčík, kyselina pantothenová, vitamin B6 a vitamin C přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání
Horčík, kyselina pantoténová, vitamín B6 a vitamín C prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy25 mle= 1 porce/porcia = 1 ampulka   Inkospor.cz.sk       Inkospor.cz.sk

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

Další/Ďalšie látky:
Práškový extrakt z guarany 6000 mg 1500 mg
Z toho kofein/Z toho kofeín 600 mg 150 mg

Na 100 ml % RVH* 
na 100 ml Na 25 ml** % RVH* 

na 25 ml**




