
INKOSPOR X-TREME LOW SUGAR Příchuť/Príchuť: KŘUPAVÁ ČOKOLÁDA / CHRUMKAVÁ ČOKOLÁDA (770025410)
CZ: Proteinová tyčinka (obsah bílkovin 40 %) s příchutí křupavé čokolády, s polevou z mléčné čokolády s maltitolem, se sladidly. Nízký obsah 
cukrů. Složení: poleva z mléčné čokolády se sladidly 20 % (sladidlo: maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: 
sójové lecitiny, aromata), mléčná bílkovina, želatinový hydrolyzát, plnidlo: polydextrosa, zvlhčující látka: glycerol, sójová bílkovina, sójové křupinky 
(sójová bílkovina, tapiokový škrob, sůl), kakaové máslo, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku 2 %, hydrolyzovaný pšeničný lepek, sójový olej, 
aromata, emulgátor: sójové lecitiny, sladidlo: sukralosa. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky! Může obsahovat stopy vajec, 
skořápkových plodů, arašídů a sezamu. Doporučené dávkování: 1 tyčinka denně. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte 
v suchu, chraňte před teplem. Minimální trvanlivost do: viz etiketa. Vyrobeno v EU. Prodávající: B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 
00 Praha 4. Více informací na www.inkospor.cz

CZ/SK: Výživové údaje na 100 g: Energie/Energia 1502 kJ/359 kcal • Tuky 13,5 g • z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 7,6 g • Sacharidy 23,4 g • 
z toho cukry 2,6 g • Vláknina 8,3 g • Bílkoviny/Bielkoviny 39,9 g • Sůl/Soľ 0,92 g

65 g e 

SK: Proteínová tyčinka (obsah bielkovín 40 %) s príchuťou chrumkavej čokolády, s čokoládovou polevou s maltitolom. Obsahuje sladidlá. Nízky obsah 
cukru. Zloženie: poleva z mliečnej čokolády so sladidlami 20 % (sladidlo: maltitol, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, kakaová hmota, emulgátor: 
sójové lecitíny, arómy), mliečna bielkovina, hydrolyzát želatíny, plnidlo: polydextróza, zvlhčovadlo glycerol, sójová bielkovina, sójové chrumky (sójová 
bielkovina, tapiokový škrob, soľ), kakaové maslo, odtučnený kakaový prášok 2 %, hydrolyzovaný pšeničný lepok, sójový olej, arómy, emulgátor: sójové 
lecitíny, sladidlo: sukralóza. Pri nadmernej konzumácii môže vyvolať laxatívne účinky! Môže obsahovať stopy vajec, orechov, arašídov 
a sezamu. Odporúčané dávkovanie: 1 tyčinka denne. Produkt nenahrádza pestrú a vyváženú stravu. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. 
Minimálna trvanlivosť do: viď etiketa. Vyrobené v EU. Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií na 
www.inkospor.sk




