
INKOSPOR HRÁŠKOVÝ PROTEIN GOOD MORNING Příchuť/Príchuť: KÁVA - 350 g (770057200) CZ: Proteinový prášek (80 %) pro přípravu 
koktejlů. Se sladidly. Vysoký obsah kofeinu. Není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy (14 mg kofeinu/100 ml). Složení: 92 % 
hrachové bílkoviny, 3,3 % kávového extraktu, přírodní kávové aroma, přírodní aroma, zahušťovadlo guar guma, sladidla (acesulfam-K, steviol-glykosidy ze 
stévie s přírodním aroma). Příprava: na jednu porci smíchejte 25 g prášku (= 3 polévkové lžíce) s 250 ml vody. Doporučené dávkování: 2 porce denně. 
Ideálně konzumujte 1 porci ihned po tréninku nebo jako svačinu během dne. Tento výrobek nenahrazuje vyváženou a pestrou stravu a zdravý životní styl. 
Skladujte na chladném a suchém místě. Hmotnost netto: 350 g e prášku = 14 porcí. LOT/Minimální trvanlivost do konce: viz etiketa. Prodávající: 
B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4. Více informací na www.inkospor.cz. Bílkoviny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty.
SK: Proteinový prášok (80 %) pro prípravu kokteilov. So sladidlami. Vysoký obsah kofeínu. Nie je vhodné pre deti a tehotné alebo 
dojčiace ženy (14 mg kofeínu/100 ml). Zloženie: 92 % hrachová bielkovina, 3,3 % kávový extrakt, prírodná kávová aróma, prírodná aróma, 
zahusťovadlo guarová guma, sladidlá (acesulfám-K, glykozidy stéviolu s prírodnou arómou). Príprava: na jednu porciu zmiešajte 25 g prášku 
(= 3 polievkové lyžice) s 250 ml vody. Doporučené dávkovanie: 2 porcie denne. Ideálne konzumujte 1 porciu hneď po tréningu alebo ako desiatu počas 
dňa. Tento produkt nenahrádza pestrú a vyváženú stravu a zdravý životní štýl. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Hmotnost netto: 350 g e prášku 
= 14 porcí. LOT/Minimální trvanlivost do konce: viď etiketa. Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií 
na www.inkospor.sk. Bielkoviny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. 
CZ/SK: Výživové údaje na 100 g* / na porci (25 g prášku ve 250 ml vody)/na porciu (25 g prášku v 250 ml vody)*: Energetická hodnota/Energia 
1715 kJ (406 kcal) / 429 kJ (102 kcal), Tuky 9,5 g / 2,4 g, z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 2,1 g / 0,53 g, Sacharidy 5,1 g / 1,3 g, z toho cukry 1,0 g 
/ 0,25 g, Bílkoviny/Bielkoviny 80 g / 20 g, Sůl/Soľ 2,5 g / 0,63 g. * Průměrný obsah/ Priemerný obsah. Při příprava s jinými tekutinami než s vodou, dochází 
ke změně výživové a kalorické hodnoty/ Pri príprave s inými tekutinami ako s vodou, dochádza ku zmene výživovej a energetickej hodnoty.


