
INKOSPOR PROTEIN SHAKE  
Příchuť/Príchuť: VANILKA (770021910)

CZ: Mléčný nápoj obohacený o bílkoviny se sladidlem. Ošetřeno UHT. Složení: odstředěné mléko, 8 % 
mléčné bílkoviny, voda, barvivo riboflavin, stabilizátory (guma gellan, karagenan – želatinový extrakt 
z červených mořských řas), sladidlo sukralóza, aroma. Doporučené dávkování: 1 lahev denně, podávejte 
nejlépe studené. Výrobek nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu a zdraví životní styl. LOT/ Minimální 
trvanlivost do: viz hrlo lahve. Skladujte neotevřené při teplotě +5 až +25 °C. Před použití dobře 
protřepejte! Po otevření uchovávejte v chladničce (při teplotě +3 až +5 °C). Spotřebujte do 24 hodin! 
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 

Objem: 500 ml e (1 porce - vysoký obsah bílkovin: 10 % bílkovin/50 g bílkovin na lahev). 

SK: : Mliečny nápoj obohatený o bielkoviny so sladidlom. Ošetrené UHT. Zloženie: odstredené mlieko, 
8 % mliečnej bielkoviny, voda farbivo roboflavín, stabilizátory (guma gellan, karagenan – želatínový 
extrakt z červených morských rias), sladidlo sukralóza, aróma. Odporúčané dávkovanie: 1 fľašu denne, 
podávajte najlepšie studené. Produkt nenahrádza pestrú a vyváženú stravu a zdravý životný štýl. LOT/
Minimálna trvanlivosť do: viď hrdlo fľaše. Skladujte neotvorené pri teplote +5 až +25 °C. Pred použitím 
dobre pretrepte! Po otvorený uchovávajte v chladničke (pri teplote +3 až +5 °C). Spotrebujte do 24 hodín!  
Vyrobené v EU. Distribútor: B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava. Viac informácií 
na www.inkospor.sk

Objem: 500 ml e  (1 porcia - vysoký obsah bielkovín: 10 % bielkovín/50 g bielkovín na fľašu). 

Výživové údaje Na 100 ml** Na 500 ml**
Energetická hodnota/Energia 259 kJ /61 kcal 1295 kJ / 305 kcal
Tuky 0,2 g 1,0 g
    z toho nasycené mastné kyseliny/ 

z toho nasýtené mastné kyseliny
0,1 g 0,5 g

Sacharidy 4,8 g 24 g
   z toho cukry 4,8 g 24 g
Bílkoviny/Bielkoviny 10 g 50 g
Sůl/Soľ 0,08 g 0,40 g

**průměrný obsah/priemerný obsah     Inkospor.cz.sk    Inkospor.cz.sk
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