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INKOSPOR X-TREME ENERGY BAR Příchuť/Príchuť: KOKOS (770085120)
65 g
CZ: Sacharidová tyčinka s vitaminy s příchutí kokosu. Složení: ovesné vločky, glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup,
maltodextrin, rýžová mouka, rozinky, kokosové vločky 6,0 %, ovesné otruby, aromata, kyselina: kyselina citronová, jedlá sůl, kyselina
askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, thiamin-hydrochlorid,
biotin, kyanokobalamin. 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
SK: Sacharidová tyčinka s vitamínmi s kokosovou príchuťou. Zloženie: ovsené vločky, glukózový sirup, fruktózovo-glukózový sirup,
maltodextrín, ryžová múka, hrozienka, kokosové vločky 6,0 %, ovsené otruby, arómy, kyselina: kyselina citrónová, soľ, kyselina askorbová,
nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, tiamínhydrochlorid, biotín,
kyanokobalamín. 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
CZ/SK: Výživové údaje na 100 g: Energie/Energia 1558 kJ/369 kcal • Tuky 6,9 g • z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 3,9 g •
Sacharidy 68,5 g • z toho cukry 23,8 g • Vláknina 5,6 g • Bílkoviny/Bielkoviny 5,5 g • Sůl/Soľ 0,16 g • Vitamin/Vitamín C 80,4 mg (100 %) •
Niacin/Niacín 16,1 mg (100 %) • Vitamin/Vitamín E 12 mg (100 %) • Kyselina pantothenová/pantoténová 6,05 mg (100 %) • Biotin 50,2 μg
(100 %) • Vitamin/Vitamín B6 1,4 mg (100 %) • Riboflavin/Vitamín B2 1,41 mg (100 %) • Thiamin/Vitamín B1 1,11 mg (100 %) • Vitamin/
Vitamín B12 2,51 μg (100 %). % referenční výživové hodnoty vitamínů podle Evropského nařízení 1169/2011 jsou uvedeny v závorkách. /
% referenčnej výživovej hodnoty vitamínov podľa Európskeho nariadenia 1169/2011 sú uvedené v zátvorkách.

