Juiced Power Drink XS™ - Mango Passion
Blast
XS™ Juiced Power Drink Mango Passion Blast przeznaczony jest dla osób, które realizują swoje plany i ambicje.
XS Juiced Power Drink to poranna energia zamknięta w puszce. Porcja kofeiny plus witamina C, witaminy z grupy B oraz
niesamowity smak to sekretny przepis na wspaniałe samopoczucie.

Zalety:
• Fantastyczny smak
• 25% soku owocowego pozyskiwanego z koncentratu soku owocowego (22% soku jabłkowego, 2% soku z mango
oraz 1% soku z marakui)
• Naturalne aromaty

• Witamina C wspomaga normalny metabolizm energetyczny
• Witaminy z grupy B (3, 5, 6, 12) pomagają zmniejszyć poziom zmęczenia i znużenia
• Zawiera kofeinę i taurynę
• Doskonały do dzielenia się z innymi. Praktyczne puszki o pojemności 250 ml są idealnym rozwiązaniem dla osób,
które prowadzą aktywny tryb życia.

Sugerowany sposób użycia:
XS Juiced Power Drink świetnie nadaje się do spożycia rano lub o innej porze dnia.
XS Juiced Power Drink przeznaczony jest dla osób, które:
• Pragną przejąć kontrolę nad swoim dniem
• Rozpoczynają dzień wcześnie rano
• Prowadzą aktywny styl życia
• Są wyjątkowo aktywne i uwielbiają ruch
Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.

Składniki:

Wartość odżywcza

Na 100 ml

Wartość energetyczna

55 kJ / 13 kcal

Tłuszcz

0g

- Kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany

2,6 g

-Cukier

2,5 g

Białko

0g

Sól

0g

Witamina C

32 mg (40%*)

Niacyna (witamina B3)

19,2 mg (120 %*)

Kwas pantotenowy (witamina B5)

6 mg (100% *)

Witamina B6

1,7 mg (120% *)

Witamina B12

3 μg (120 %*)

* RWS: Referencyjnych Wartości Spożycia
Składniki: woda, koncentrat soku jabłkowego, dwutlenek węgla, koncentrat soku z mango, regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), glukuronolakton (0,24%), tauryna (0,2%), koncentrat soku z owocu passiflory, witaminy (kwas Laskorbinowy, amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina),
naturalny aromat, kofeina, inozytol (0,012%), koncentrat z jagód acai, wyciąg z żeń-szenia (0,01%), substancje słodzące
(acesulfam K, sukraloza), substancja konserwująca (sorbinian potasu).
Wysoka zawartość kofeiny (32mg/100ml); nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

