
UN188_B4 bomb - Doplněk stravy v prášku pro přípravu nápoje 
s vitaminy, sladidly, kreatinem a kofeinem. Průměrné výživové 
hodnoty v jedné porci (15g): Energie 16kJ/4kcal, Sacharidy 0.9g (z 
toho cukry 0g), Zanedbatelný obsah tuků, bílkovin, soli. *-Referenční 
hodnota příjmu. Vitaminy, minerální látky a další složky v jedné 
porci (15g): Niacin 10mg/63%*, Riboflavin 1mg/72%*, Vitamin B6 
0.22mg/16%*, Vitamin B12 15µg/599%*, Biotin 10µg/21%*, Vápník 
209mg/26%* Směs B4 Bomb (L-Citrulin 6825mg, Beta-alanin 1500mg, 
Kyselina asparagová 1414mg, Kreatin monohydrát 1000mg, N-Acetyl-
L-tyrosin 300mg, Kofein 200mg, Zynamite® (extrakt manga (60% 
Mangiferin) 200mg, ®, AstraginTM (Panax notoginseng a Astralagus 
membranaceous) 31mg, EnXtra TM (Alpinia galanga (10:1)) 26mg  *- 
Referenční hodnota příjmu. Složení: L-Citrulin, D-Asparagová kyselina, 
Beta-alanin, Kreatin monohydrát, Kyseliny ( Kyselina citronová, 
Kyselina Jablečná), Aroma,  Regulátor kyselosti (hydrogenfosforečnan 
draselný), Barvivo (Sulphite ammonia caramel), N-acetyl-L-Tyrosin, 
Kofein anhydrid, Zynamite® (extrakt z listů mangovníku Mangifera indica 
(60% Mangiferin)), Stabilizátor (Chlorid draselný), Sladidla (Acesulfam-
K, Sukralosa), Protispékavé látky (Sulfát vápenatý, Oxid křemičitý), 
AstraginTM (Extrakt z kořenů Panax ginseng a Astralagus 
membranaceous), EnXtra TM (Extrakt z kořenů Alpinia galanga), 
Kyselina nikotinová, Riboflavin, Pyridoxin HCl, Methylkobalamin hydrát, 
D-Biotin. Doporučené dávkování: 2 odměrky (15g) rozmíchejte v 250 
- 300 ml  vody. Užívejte 30 min. před tréninkem. Při vysokém tréninku 
můžete konzumovat 4 odměrky s 500-600ml vody (pokud nebudete 
senzitivní na tento produkt). Nepřekračujte maximální doporučené 
dávkování (2 dávky denně). Upozornění: Obsahuje vysoké množství 
kofeinu (v jedné dávce 200mg). Nepřekračujte 400mg kofeinu ze všech 
zdrojů za den. Přípravek neslouží jako náhrada za pestrou denní stravu. 
Dodržujte pitný režim. Ukládejte mimo dosah dětí. Není určeno pro 
těhotné a kojící ženy a osoby mladší 18 let. Skladujte v suchu při teplotě 
do 25 °C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před 
mrazem. Referenční hodnota příjmu je pro dospělého člověka 
8400kJ/2000kcal. Upozornění pro alergiky: Neobsahuje běžné 
alergeny. Může obsahovat rezidua mléka, sóji, vajec, arašídů, 
ořechů, ryb, korýšů, a pšenice. Minimální trvanlivost do (viz EXP) / 
číslo šarže: viz spodní část obalu. Balení: 300g℮. Příchuť: Gummy 
cola bottles. Vyrobeno v EU. EAN: 6009544933212 Prodávající: USN 
CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - 
Palouky, Česká republika. www.usn.co.cz. 


