
EPK101_Blue Blood – Směs v prášku pro přípravu nápoje s 
obsahem aminokyselin, rostlinných extraktů, kofeinu, vitaminů a 
sladidla. Doplněk stravy. Průměrné výživové hodnoty na 100g: 
Energetická hodnota 187kJ/44kcal/0%*, Sacharidy 5.7g/0%* (z toho 
cukry 2.1g/0%), Zanedbatelné množství Tuků, Vlákniny a Bílkovin, Sůl 
0.64g/2%*. *- Referenční hodnota příjmu. Vitaminy a další látky na 
porci (19g): Niacin 35mg/219%*, L-Citrulin 5000mg, Beta-alanin 
3200mg, Betain 2000mg, L-arginin-alfa-ketogluterát 1500mg, Taurin 
1000mg, N-Acetyl-L-tyrosin 412mg, L-theanin 100mg, Kofein 200mg, 
Vaso6TM (extrakt zeleného čaje 90% polyfenolů) 100mg, AstraginTM (z 
kořenů Panax ginseng a Astragalus membranaceous) 50mg, Zynamite 
® (Z listů Mangifera indica 60% mangiferin) 200mg. *- Referenční 
hodnota příjmu. Složení: L-Citrulin, Beta-alanin, Betain anhydrid, 
Zahušťovadlo (Polydextrosa), L-Arginin alfa-ketoglutarát, Kyseliny 
(Kyselina citronová, Kyselina jablečná), Taurin, Aroma, Protispékavá 
složka (Oxid křemičitý, Kalciumsilikát, Hydrogenuhličitan sodný), N-
acetyl-L-Tyrosin,  Vaso6TM (extrakt zeleného čaje 90% polyfenolů), Citrát 
sodný, Přírodní anhydrid kofeinu, Zynamite ® (Z listů Mangifera indica 
60% mangiferin), Sladidlo (Acesulfam K, Sukralosa), L-theanin,  
AstraginTM (z kořenů Panax ginseng a Astragalus membranaceous), 
Kyselina nikotinová, Barvivo (Briliantová modř). Doporučené 
dávkování: Rozpusťte 1 odměrku (19g) v 250 - 300 ml studené vody. 
Dobře protřepejte po dobu nejméně 30 s pomocí mixeru nebo shakeru. 
Konzumujte 1 porci 30 minut před tréninkem. Pro intenzivní trénink 
smíchejte 2 odměrky s 500-600 ml vody, pokud je to možné z hlediska 
tolerance produktu. Upozornění: Obsahuje kofein (200mg/19g). 
Nepřekračujte příjem kofeinu ze všech zdrojů 400mg za den. 
Nepřekračujte dvě porce za den. Přípravek neslouží jako náhrada za 
pestrou denní stravu. Trpíte-li zdravotními obtížemi, konzultujte nejprve 
užívání přípravku s lékařem. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
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 pro dospělého člověka je 
8400kJ/2000kcal. Upozornění pro alergiky: Neobsahuje běžné 
alergeny. Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz spodní 
část obalu. Balení: 380ge. Příchuť: Blue Voltage. Vyrobeno v EU. EAN: 
6009544921578 Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, 
Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. 
www.usn.co.cz. 


