
NHCW013_HARDCORE WHEY GH – Vysokoproteinová 
směs v prášku pro přípravu nápoje s cukry a sladidly. 
Potravina pro zvláštní výživu vhodná pro sportovce. 
Průměrné výživové hodnoty ve 100g: Energetická hodnota 
1671kJ/400kcal/20%*, Bílkoviny 81g/162%* Sacharidy 
9.2g/4%* (z toho cukry 4.5g/5%*), Tuky 8.8g/13%* (z toho 
nasycené mastné kyseliny 5.0g/25%*), Vláknina 0.9g, Sůl 
1.80g/30%*. *-Referenční hodnota příjmu Vitaminy a minerální 
látky ve 100g: Vitamin B6 4.8mg/339%*, Hořčík 170mg/45%*, 
Zinek 4.6mg/46%*. *-Referenční hodnota příjmu. Další účinné 
látky ve 100g: Kreatin monohydrát 10330mg (z toho kreatin 
9090mg) Glycin 6060g, Taurin 3030mg, Dextrosa monohydrát 
776mg, Tribulus terrestris 303mg. Složení: Syrovátková 
proteinová složka (Syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), 
Syrovátkový proteinový isolát (mléko), Emulgátor (slunečnicový 
lecitin)), Sojový proteinový isolát, Kreatin monohydrát, rostlinný 
tuk v prášku (z palmového jádra), Glycin, Mléčný proteinový 
koncentrát, Taurin, Aroma, Maltodextrin, Dextrosa, 
Zahušťovadla (Xantanová guma Guarová guma), Chlorid 
sodný, Tribulus terrestris L. extrakt, Magnesium-bisglycinát,, 
Sladidla (sukralosa), Oxid hořečnatý, Laktát zinečnatý, Tolerase 
L (pH-stabilní laktáza), Pyridoxin HCl. Doporučené dávkování: 
Pro získání 27g proteinu smíchejte jednu odměrku (33g) s 200-
300ml vody nebo pro získání 54g proteinu dvě odměrky (66g) s 
400-600ml vody. Dobře promíchejte. Užívejte 1-5 porcí denně 
s ohledem na Vaši fyzickou potřebu. Upozornění: 
Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek 
neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek 
nekombinujte s dalšími suplementy obsahující kreatin. 
Dodržujte pitný režim. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě 
nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Není 
určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah 
dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah 
přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Dbejte na 
dobré uzavření obalu a dodržování způsobu použití. Referenční 
hodnota příjmu pro dospělého člověka je 8400kJ/2000kcal. 
Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně. 
Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz spodní 
část obalu. Balení: 908g℮ Příchuť: Vanilka. Vyrobeno v Belgii 
EAN: 6009544942313 Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic 
Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, 
Česká republika. www.usn.co.cz 


