
XC9_PhedraCut LIPO X black – Doplněk stravy s obsahem vitaminu, minerálů, extraktů 
z rostlin a kofeinu. Účinné látky v denní dávce (4 kapsle): Niacin 150mgNE/936%*, 
Vitamin B6 2.5mg/178%*, Vitamin B12 1000µg/40000%*, Chrom 500µg/125%*, Zinek 
500µg/5000%*, Hořčík 120mg, Kofein 200mg, L-Karnitin 240mg, Extrakt zeleného čaje 10:1 
(Cameillia sinensis) 250mg (z toho katechiny 100mg), Extrakt z kořene kurkumy 10:1 
(Curcuma longa) 210mg (Z toho kurkumin 100mg), Extrakt z kajenského pepře 8:1 (Copsicum 
sp) 2.5mg, BioPerine® (Piper nigrum) (Extrakt z Černého pepře 50:1) 10mg, Sinetrol® (Citrus 
paradisi, Paulinia cupana, Citrus sinensis) 900mg. * - Referenční hodnota příjmu. Složení: 
Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12, Chrom, Zinek, Hořčík, Kofein, L-Karnitin, Extrakt zeleného 
čaje 10:1 (Cameillia sinensis), Extrakt z kořene kurkumy 10:1 (Curcuma longa), Extrakt 
z kajenského pepře 8:1 (Copsicum sp), BioPerine® (Piper nigrum) (Extrakt z Černého pepře 
50:1), Sinetrol® (Citrus paradisi, Paulinia cupana, Citrus sinensis), Kapsle 
(Hydroxypropylmethylcelulosa, Barvivo: černý oxid železa, žlutý oxid železa). Doporučené 
dávkování: Užívejte 2 kapsle nejlépe 30 minut před snídaní a 2 kapsle 30 minut před obědem 
nebo tréninkem. Upozornění: Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Vhodné 
pro vegetariány a vegany. Obsahuje vysoký obsah kofeinu (v jedné kapsli 50mg). 
Nepřekračujte příjem max. 400mg kofeinu ze všech příjmů. Přípravek neslouží jako náhrada 
za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě nemocí či zranění a neměl 
by být užíván místo léků. Dodržujte pitný režim minimálně 8-10 sklenic vody za den. 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. Referenční hodnota 
příjmu pro dospělého člověka je 8400kJ/2000kcal Upozornění pro alergiky: Neobsahuje 
běžné alergeny. Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz spodní část obalu. 
Balení: 80 kapslí. Vyrobeno ve Velké Británii. EAN: 6009698925163 Prodávající: USN CZ, 
s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. 
www.usn.co.cz. 


