Juiced Power Drink XS™ - Dragon Fruit Blast
Napój bezalkoholowy z kofeiną, wzbogacony witaminą C, witaminami z grupy B i tauryną, zawierający 25% soku
owocowego(pozyskiwanego z koncentratów soków owocowych).
Działanie

• Pozwala na rozpoczęcie dnia w pozytywny sposób. Kofeina i tauryna dają dużą dawkę energii i pomagają cieszyć
się aktywnym początkiem dnia.
• Dzięki witaminie C wspomaga metabolizm energetyczny.

• Dodaje sił i pomaga zwalczać uczucie zmęczenia. Witaminy z grupy B (B3, B5, B6, B12) pomagają zwalczać
uczucie zmęczenia i dodają sił w ciągu aktywnych dni pełnych wyzwań.
• Posiada fantastyczny smak i zawiera wyłącznie naturalne aromaty owocu smoczego (pitai) oraz owocu gruszki.
Nie zawiera cukru.
Zalety
XS Juiced Power Drink - Dragon Fruit Blast to pozytywny sposób na w prodzenie energii do Twojego dnia; to
poranna moc zamknięta w puszce! Połączenie egzotycznego soku z owocu smoczego z sokiem z gruszki (z
koncentratu) zachwyca swoim aromatem, a umysł czerpie korzyści ze stymulujących właściwości kofeiny i
tauryny. Twój organizm wesprą witaminy z grupy B, które skutecznie zwalczają uczucie zmęczenia, oraz
energetyzująca w działaniu porcja witaminy C.
Ciekawostki

• Napoje XS Juiced Power Drink należą do grupy produktów bezglutenowych.
• XS Juiced Power – Dragon Fruit nie zawiera sztucznych barwników; w celu uzyskania jasnego i żywego koloru
napoju zastosowano wyłącznie naturalne składniki.
• W napojach XS Power Drink wykorzystano mieszankę sukralozy, acesulfamu potasowego oraz esencji owocowej,
dzięki którym napoje posiadają wspaniały smak, ale nie zawierają cukru ani pustych kalorii.

Właściwości
• Sok owocowy stanowi 25% zawartości jednej puszki o pojemności 250 ml (sok z owocu smoczego, sok z gruszki,
oba pozyskiwane z koncentratów).
• Każda puszka o pojemności 250 ml zawiera 80 mg kofeiny, mniej więcej tyle, ile jedna filiżanka (250 ml) kawy.
• Jedna puszka o pojemności 250 ml zawiera 100% zalecanej dziennej dawki witaminy C.
Sposób użycia
XS Juiced Power Drink Dragon Fruit Blast to idealny napój z zawartością kofeiny, który można spożywać rano lub przy
innych okazjach.
Ze względu na wysoką zawartość kofeiny (32 mg/100 ml), napój nie jest zalecany dla dzieci, osób wrażliwych na
działanie kofeiny oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Nie należy spożywać go w nadmiernej ilości.
Składniki:
woda, koncentrat soku z gruszki, dwutlenek węgla, koncentrat soku z owocu smoczego, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), glukuronolakton (0,24%), tauryna (0,2%), witaminy (kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, Dpantotenian wapnia, chlorowodorek pirodyksyny, cyjanokobalamina), kofeina, inozytol (0,012%), naturalny aromat,
koncentrat jagód acai, wyciąg z żeń-szenia (0,01%), barwnik (karoteny), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza),
substancja konserwująca (sorbinian potasu).
Wartość odżywcza
Wartość odżywcza
Wartość energetyczna
Tłuszcze
- Kwasy tłuszczowe nasycone
Węglowodany
-Cukier
Białko
Sól
Witamina C
Niacyna (witamina B3)
Kwas pantotenowy (witamina B5)
Witamina B6
Witamina B12
*=RWS: Referencyjna Wartość Spożycia

Na 100 ml
52 kJ / 12 kcal
0g
0g
2,6 g
2,1 g
0g
0g
32 mg (40%*)
19,2 mg (120 %*)
6 mg (100% *)
1,7 mg (120% *)
3 μg (120 %*)

