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INKOSPOR ACTIVE MINERAL Příchuť/Príchuť: TŘEŠEŇ / ČEREŠŇA (770055030)
CZ: Nápoj v prášku s vitaminy a minerálními látkami, s příchutí třešně, s cukrem a sladidly, se sníženým obsahem energie. Složení: maltodextrin, kyselina: kyselina vinná (L+)-), fosforečnany sodné, citronany
draselné, prášek z červené řepy (koncentrát ze šťávy z červené řepy, maltodextrin, kyselina: kyselina citronová), citronany vápenaté, sladidla (kyselina cyklamová a její sodné a vápenaté soli, acesulfam K, sacharin a
jeho sodné, draselné a vápenaté soli), zahušťovadlo: pektiny, chlorid sodný, rostlinný olej (kokosový olej, palmojádrový olej), uhličitan hořečnatý, aroma, prášek ze šťávy z černého bezu (koncentrát šťávy z černého
bezu, maltodextrin, regulátor kyselosti: kyselina citronová), kyselina L-askorbová, protispékavá látka: oxid křemičitý, barvivo: anthokyany, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin
hydrochlorid, riboflavin, thiamin-mononitrát, kyselina listová, kyanokobalamin. Příprava: Na přípravu 1 porce smíchejte 1 odměrku (16,5 g) s 500 ml vody. Doporučené dávkování: 2 porce nápoje denně. 1
porce vhodná zejména během 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: Nápoj v vitamínmi a minerálnymi látkami s čerešňovou príchuťou, so zníženou
energetickou hodnotou. Obsahuje cukry a sladidlá. Zloženie: maltodextrín, kyselina: kyselina vínna (L+), hydrogenfosforečnan sodný, citran draselný, prášok z červenej repy (koncentrát zo šťavy
z červenej repy, maltodextrín, kyselina: kyselina citrónová), citran vápenatý, sladidlá (cyklamáty, acesulfám K, sacharíny), zahusťovadlo: pektín, chlorid sodný, rastlinný olej (kokosový olej, palmojadrový olej),
uhličitan horečnatý, aróma, prášok zo šťavy z bazy čiernej (koncentrát šťavy z bazy čiernej, maltodextrín, regulátor kyslosti: kyselina citrónová), kyselina L-askorbová, protihrudkovacia látka: oxid kremičitý, farbivo:
antokyaníny, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, pyridoxínhydrochlorid, riboflavín, tiamínmononitrát, kyselina listová, kyanokobalamín. Príprava: Na prípravu 1 porcie zmiešajte
1 odmerku (16,5 g) s 500 ml vody. Odporúčané dávkovanie: 2 porcie nápoja denne, 1 porcia vhodná najmä počas 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
CZ/SK: Výživové údaje na 100 g prášku: Energie/Energia 1482 kJ/348 kcal • Tuky < 0,9 g • z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny < 0,9 g • Sacharidy 72,1 g • z toho cukry 7,6 g • Bílkoviny/Bielkoviny
< 0,2 g • Sůl/Soľ 3,8 g • Vápník/Vápnik 360 mg (45 %) • Hořčík/Horčík 172 mg (46 %) • Draslík 1266 mg (63 %) • Vitamin/Vitamín C 182 mg (228 %) • Nicain/Niacín 36 mg (225 %) • Vitamin/Vitamín E 30 mg
250 %) • Kyselina pantothenová/pantoténová 18 mg (300 %) • Vitamin/Vitamín B6 6 mg (429 %) • Riboflavin/Vitamín B2 4,8 mg (343 %) • Thiamin/Vitamín B1 4,2 mg (382 %) • Kyselina listová 606 µg (303 %) •
Vitamin/Vitamín B12 3 µg (120 %) • Výživové údaje na 1000 ml připraveného nápoje/pripraveného nápoja: Energie/Energia 489 kJ/115 kcal • Tuky < 0,3 g • z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny
< 0,3 g • Sacharidy 23,8 g • z toho cukry 2,5 g • Bílkoviny/Bielkoviny < 0,1 g • Sůl/Soľ 1,2 g • Vápník/Vápnik 119 mg (15 %) • Hořčík/Horčík 57 mg (15 %) • Draslík 418 mg (21 %) • Vitamin/Vitamín C 60 mg (75 %) •
Niacin/Niacín 12 mg (74 %) • Vitamin/Vitamín E 10 mg (83 %) • Kyselina pantothenová/pantoténová 5,9 mg (99 %) • Vitamin/Vitamín B6 2 mg (141 %) • Riboflavin/Vitamín B2 1,6 mg (113 %) • Thiamin/Vitamín
B1 1,4 mg (126 %) • Kyselina listová 200 µg (100 %) • Vitamin/Vitamín B12 1 µg (40 %).
% referenční výživové hodnoty podle Evropského nařízení 1169/2011 jsou uvedeny v závorkách. / % referenčnej výživovej hodnoty podľa Európskeho nariadenia 1169/2011
330 g
= 20 porcí/porcií po 16,5 g
sú uvedené v zátvorkách.
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