
INKOSPOR X-TREME ENERGY GEL Příchuť/Príchuť: ICE TEA (770085210)

Výživové údaje: Na 100 g 
prášku

% RVH* 
na 100 g 
prášku

Na 1 porci/
porciu (40 g)

% RVH* na 
1 porci/
porciu

Energie/Energia 1168 kJ 
(275 kcal)

467 kJ 
(110 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 68,3 g 27,3 g
Z toho cukry 15,2 g 6,1 g
Bílkoviny/Bielkoviny 0,0 g 0,0 g
Sůl/Soľ 0,07 g 0,03 g
Thiamin/Vitamín B1 0,90 mg 82 % 0,36 mg 33 %

CZ: Nápojový koncentrát, energetický sacharidový gel s vitaminem B1 a s extraktem z guarany, 
s příchutí ledového čaje, k přípravě nápoje. Vysoký obsah kofeinu - není vhodné pro děti a 
těhotné nebo kojící ženy (obsah kofeinu 39 mg/100 g gelu). Složení: maltodextrin, pitná 
voda, fruktóza, kyselina: kyselina citronová, extrakt z guarany, konzervant: sorban draselný, 
chlorid sodný, aroma, chlorid draselný, thiamin-hydrochlorid. Doporučené dávkování: Na 
přípravu 1 porce smíchejte 40 g (1 sáček) gelu s 250 ml vody. Gel můžete také vytlačit do úst a 
zapít vodou. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte v suchu, chraňte před 
teplem. Minimální trvanlivost do: viz svar sáčku. 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: Energetický sacharidový gél s vitamínom B1 a extraktom z guarany, s príchuťou ľadového 
čaju na prípravu nápoja. Vysoký obsah kofeínu. Prípravok nie je vhodný pre deti a tehotné ženy 
(39 mg kofeínu/100 g). Zloženie: maltodextrín, pitná v oda, fruktóza, kyselina: kyselina 
citrónová, extrakt z guarany, konzervačná látka: sorban draselný, chlorid sodný, aróma, chlorid 
draselný, tiamínhydrochlorid. Odporúčané dávkovanie: Na prípravu 1 porcie zmiešajte 40 g 
gélu s 250 ml vody. Gél môžete tiež vytlačiť do úst a zapiť vodou. Produkt nenahrádza pestrú a 
vyváženú stravu. Skladujte v suchu a chráňte pred teplom. Minimálna trvanlivosť do: viď 
zvar obalu. Vyrobené v Nemecku. Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 
03 Bratislava. Viac informácií na www.inkospor.sk

40 ge = 1 porce/porcia   Inkospor.cz.sk       Inkospor.cz.sk

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

Další/Dalšie látky:
Práškový extrakt z guarany 390 mg 156 mg
Z toho kofein/kofeín 39 mg 16 mg




