
UN120_Phedra Cut SF Stim-Free Burner – Doplněk stravy s obsahem vitaminů, 
minerálů a s bezkofeinovými zelenými kávovými zrny. Účinné látky v jedné dávce (3 
kapsle): Vitamin D3 12.5µg/250%*, Vitamin B6 (Pyridoxin HCl) 0.21mg/15%*, Kyselina 
panthotenová (Panthotenát D-Vápenatý) 0.9mg/15%*, Zinek (Citrát zinečnatý dihydrát) 
1.5mg/15%*, Chrom (Pikolinát chromitý) 12.9µg/32%*, Cholin (Cholin Bitartrát) 82.5mg, 
Bezkofeinový extrakt ze zelených kávových zrn 200mg, L-Karnitin Tartrát 375mg, Lipolide-
SCTM Clary Sage (extrakt) 10mg, ID-aIGTM (prášek z mořských řas (Ascophyllum nodosum) a 
hroznů (Vitis vinifera)) 200mg, Resveratrol (z Hroznů/Vitis Vinifera) 6mg, Bioperine ((Piper 
Nigrum L (černý pepř) nebo Piper Longum L (pepř dlouhý) Extrakt) 2.5mg, L-taurin 500mg. * 
- Referenční hodnota příjmu. Složení: Vitamin D3, Pyridoxin HCl, Panthotenát D-Vápenatý, 
Citrát zinečnatý dihydrát, Pikolinát chromitý, Cholin Bitartrát, Bezkofeinový extrakt ze 
zelených kávových zrn, L-Karnitin Tartrát, Lipolide-SCTM Clary Sage (extrakt), ID-aIGTM, 
Resveratrol, Bioperine, L-taurin, Plnidlo (Fosfát divápenatý dihydrát), Kapsle ((Hovězí 
želatina), Barvivo (Oxid titaničitý)), Protispékavé látky (Stearát hořečnatý, Křemen). 
Doporučené dávkování: Užívejte 3 kapsle dvakrát denně 30 minut před hlavním jídlem. 
Trénujete-li brzy ráno, užijte 3 tablety před tréninkem a po tréninku snídejte. Po 6 týdnech 
užívání vynechte 5 dní a poté znovu pokračujte v užívání. Upozornění: Nepřekračujte 
maximální doporučenou denní dávku. 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 8-12 sklenic vody za den. V případě jakýchkoli 
problémů konzultujte užívání se svým lékařem. 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: 90 kapslí. Vyrobeno v 
Irsku. Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice 
- Palouky, Česká republika. www.usn.co.cz. 


