XTP002_3XT Pump - Směs pro přípravu nápoje s kofeinem,
vitaminy a sladidly. Doplněk stravy. Průměrné výživové hodnoty
na 100g: Energetická hodnota 512kJ/136kcal/1%*, Sacharidy 19g/2%*
(Z toho cukry 16g/4%*), Zanedbatelný obsah bílkovin a tuku. Vláknina
15g, Sůl 0.4g/1%*. *- Referenční hodnota příjmu. Vitaminy na 100g:
Thiamin 7.1mg/136%*, Riboflavin 9.5mg/143%*, Niacin 9.5mgNE/13%*,
Vitamin B6 9.5mg/143%*, Vitamin B12 14µg/120%*. *- Referenční
hodnota příjmu. Účinné látky na porci 21g: L-citrulin malát 6000mg,
Beta-alanin 3000mg, Betain anhydrid 1600mg, L-Arginin 1000mg,
Extrakt z červené řepy (Beta vulgaris L.) 500mg, Kofein anhydrid 300mg,
EnXtraTM (Alpina galanga 10:1 extrakt z kořenu) 300mg, N-Acetyl-LTyrosin 300mg, AstraGinTM (Panax notoginseng extrakt z kořene a
Astragallus membrenaceus extrakt z kořene) 25mg. Složení: L-citrulin
malát, Polydextrosa, Beta-alanin, Fruktosa, Betain anhydrid, L-Arginin,
Kyselina citronová, Extrakt z červené řepy, Aroma, Kofein anhydrid,
EnXtraTM (Alpina galanga 10:1 extrakt z kořenu), N-Acetyl-L-Tyrosin,
Sladidla (Sukralosa, Acesulfam K), Barvivo (Sunset Yellow**, Quinoline
Yellow**), Chlorid draselný, AstraGinTM (Panax notoginseng extrakt
z kořene a Astragallus membrenaceus extrakt z kořene),
Kyanokobalamin, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Kyselina
Nikonitová, Thiamin. ** - Může mít vliv na činnost a pozornost dětí.
Doporučené dávkování: Pro dosažení nejlepších výsledků rozpusťte 1
odměrku (21g) v 300 - 350 ml studené vody a dobře protřepejte.
Konzumujte 30-45 minut před tréninkem. Upozornění: Obsahuje kofein
(300mg v jedné porci (21g)). 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, doporučuje se 8-10 sklenic vody denně. Ukládejte
mimo dosah dětí. Není určeno pro těhotné a kojící ženy a osoby mladší
18 let. Nekonzumujte víc jak 400mg kofeinu za den z jakýchkoli zdrojů.
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. Může obsahovat stopy mléka, sóji, arašídů, lepku
a ryb. Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz spodní část
obalu. Balení: 420ge. Příchuť: Pomeranč. Vyrobeno v Jižní Africe.
Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368,
253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. www.usn.co.cz.

