
INKOSPOR X-TREME POWER DRINK Příchuť/Príchuť: CITRON / CITRÓN (770036130)

CZ: Nápoj v prášku, sacharidový prášek s minerálními látkami a vitaminy, bez lepku, s příchutí citronu, k přípravě isotonického 
sacharidového nápoje. Složení: cukr, maltodextrin, fruktóza, chlorid sodný, citronany sodné, citronany draselné, uhličitan 
hořečnatý, aroma, kyselina: kyselina jablečná, kyselina L-askorbová, DL-alfa-tokoferylacetát, riboflavin, thiamin-mononitrát. 
Příprava: Na přípravu 1 porce smíchejte 35 g (2 odměrky) prášku s 400 ml  vody. Doporučené dávkování: 1 porce nápoje 
denně, vhodné zejména během a po tréninku. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte v suchu, chraňte před 
teplem. Minimální trvanlivost do konce: viz spodní strana obalu. 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: Prášok so sacharidmi, minerálnymi látkami a vitamínmi, bez lepku, s citrónovou príchuťou na prípravu isotonického 
sacharidového nápoja. Zloženie: cukor, maltodextrín, fruktóza, chlorid sodný, citran sodný, citran draselný, uhličitan horečnatý, 
aróma, kyselina: kyselina jablčná, kyselina L-askorbová, DL-alfa-tokoferylacetát, riboflavín, tiamínmononitrát. Príprava: 
Na 1 porciu zmiešajte 35 g prášku (2 odmerky) s 400 ml vody. Odporúčané dávkovanie: 1 porcia nápoje denne, vhodné najmä 
počas a po tréningu. Produkt nenahrádza pestrú a vyváženú stravu. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Minimálna 
trvanlivosť do konca: viď spodná strana obalu. 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 % RVH* na 100 g 
prášku

Na 1 porci/porciu (35 g) 
ve/v 400 ml vody**

% RVH* na 1 porci/
porciu

Energie/Energia 1637 kJ (385 kcal) 573 kJ (135 kcal)
Tuky 0,0 g 0,0 g
Z toho nasycené mastné kyseliny
Z toho nasýtené mastné kyseliny 0,0 g 0,0 g

Sacharidy 95,0 g 33,0 g
Z toho cukry 63,0 g 22,0 g
Bílkoviny/Bielkoviny 0,0 g 0,0 g
Sůl/Soľ 2,2 g 0,76 g
Draslík 350 mg 18 %
Hořčík/Horčík 158 mg 42 % 55 mg 15 %
Chlorid 870  mg 109 % 305 mg 38 %
Vitamin C/Vitamín C 105 mg 131 % 37 mg 46 %
Vitamin E/Vitamín E 18 mg 150 % 6,3 mg 53 %
Riboflavin/Vitamín B2 2,85 mg 204 % 1,0 mg 71 %
Thiamin/Vitamín B1 2,5 mg 227 % 0,88 mg 80 %

700 g e = 20 porcí/porcií po 35 g   Inkospor.cz.sk       Inkospor.cz.sk

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

** Smícháním s jinými tekutinami než vodou se výživové údaje mohou lišit. / Zmiešaním s inými tekutinami ako vodou sa výživové 
údaje môžu líšiť.

Iontové nápoje přispívají k udržení výkonnosti při delším vytrvalostním fyzickém výkonu
Roztoky elektrolytov so sacharidmi prispievajú k udržaniu vytrvalostnej výkonnosti počas dlhšieho vytrvalostného cvičenia




