
SPI003_SPIKE JUICE – Nealkoholický ovocný nápoj s kofeinem, 

sladidlem, cukrem, taurinem, L-karnitinem a vitamíny skupiny B, 

vhodný při zvýšeném tělesném výkonu. Průměrné výživové 

hodnoty ve 100ml: Energetická hodnota 200kJ/47kcal/6%*, Tuky 0g (z 

toho nasycené mastné kyseliny 0g), Sacharidy 11.2g/11%* (z toho cukry 

10.9g/30%*), Vláknina 0g, Bílkoviny 0g, Sůl 0g. * - Referenční hodnota 

příjmu. Vitaminy a minerály ve 100ml: Niacin 4mg/63%*, Pantothenová 

kyselina 2mg/83%*, Vitamin B6 1.4mg/250%*, Vitamin B12 2µg/200%*. 

* - Referenční hodnota příjmu. Účinné látky ve 100ml: Kofein 32mg. 

Složení: Voda, Ovocný džus (Jablko, Ananas, Marakuja)(25%), Cukr, 

Glukozový sirup, Oxid uhličitý, Kyselina citronová, Regulátor kyselosti 

(Citrát draselný, citrát sodný), Kvajávová dřeň, Pomerančový extrakt, 

Aroma, Taurin, Glukonolakton, Kofein, Inositol, Niacin, Kyselina 

pantothenová Pyridoxin HCl,, Kyanokobalamin, Sladidla (Sukralóza), 

Barvivo (Amoniakový karamel, riboflavin), Konzervant (Benzoát sodný), 

L-Karnitin. Doporučené dávkování: Nedoporučuje se užívat více než 2 

nápoje za den. Požadovaný účinek očekávejte do 30 minut po vypití, 

podávejte chlazené a nekombinujte s alkoholem. Upozornění: 

Obsahuje kofein (80mg v jednom nápoji), nepřekračujte maximální 

doporučenou denní dávku, přemíra kofeinu může vést k bušení srdce, 

úzkosti, nevolnosti, závrati a nespavosti. Přípravek neslouží jako 

náhrada za pestrou denní stravu. Přípravek neslouží k prevenci ani léčbě 

nemocí či zranění a neměl by být užíván místo léků. Není určeno pro 

děti, těhotné, kojící ženy a osoby citlivé na kofein. Ukládejte mimo dosah 

dětí. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého 

slunečního záření. Po otevření uchovávejte v chladu a zkonzumujte do 

5 dní. 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: po 24 nápojích, každý o objemu 250ml℮ 

(celkem 6l v balení). Určeno k distribuci pouze v celých baleních. 

Vyrobeno v Rakousku. Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park 

Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. 

www.usn.co.cz. 


