Orange Kumquat Blast XS™ Power Drink
Nowy smak napoju XS Power Drink! Orzeźwiający napój XS Power Drink Kumquat Orange Blast charakteryzuje niska
wartość kaloryczna, brak zawartości cukru oraz wysoki poziom witamin z grupy B.
Jakie korzyści związane są ze spożyciem napoju?

• Wyjątkowy, odświeżający smak pomarańczy i kumkwatu.
• Jedna puszka napoju zawiera jedynie 10 kalorii. Nie zawiera cukru.
• Wysoki poziom witamin z grupy B pozwala zmniejszyć znużenie i zmęczenie.
• Witaminy z grupy B stymulują metabolizm energetyczny.
• Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

Zachować umiar w spożyciu.
Produkt o wysokiej zawartości kofeiny (32 mg/100 ml).
Nie zaleca się stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.
Dlaczego warto spożywać ten napój?
Kalifornia: kolebka startupów, przedsiębiorczości, słońca i kreatywnej energii. W wyniku inspiracji tym miejscem powstał
napój XS Power Drink Orange Kumquat Blast, który teraz wkracza do Twojego życia, aby przynosić Ci natchnienie w
codziennych projektach, których realizacja wymaga zużycia dużej ilości energii! Każda osoba, która uwielbia aktywny styl
życia i kreatywność lub bierze udział w projekcie wymagającym pełnej koncentracji, odnajdzie inspirację w
fantastycznym smaku pomarańczy kryjącym się w nowym napoju XS Power Drink Kumquat Orange Blast!
Kluczowe właściwości

• Wyjątkowy, odświeżający smak pomarańczy i kumkwatu.
• Jedna puszka napoju zawiera jedynie 10 kalorii. Nie zawiera cukru.
• Wysoki poziom witamin z grupy B pomaga zmniejszyć znużenie i zmęczenie.

Sposób spożycia:
Przeznaczony dla osób, które:
• lubią życie towarzyskie, zarówno wieczorem, jak i w ciągu dnia
• prowadzą aktywny tryb życia
• uprawiają sport
• długo pracują
• mają do pokonania długą odległość samochodem
• uczęszczają na wykłady i szkolenia
• napój może być spożywany w porcji nie większej niż 0,25 l dziennie.
Składniki:
woda, dwutlenek węgla, koncentrat soku pomarańczowego, kwas (kwas cytrynowy), glukuronolakton, tauryna (0,2%),
regulator kwasowości (cytrynian trisodowy), naturalny aromat pomarańczy z innymi naturalnymi aromatami, substancje
słodzące (acesulfam K i sukraloza), substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian potasu); witaminy: amid
kwasu nikotynowego (witamina B3), D-pantotenian wapnia (witamina B5), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6),
cyjanokobalamina (witamina B12); kofeina, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), inozytol (0,012%), wyciąg z żeń-szenia
(0,01%), koncentrat jagód acai, barwnik (kapsantyna)

Wartość odżywcza
Wartość energetyczna

Na 100 ml
17 kJ / 4 kcal

Tłuszcz

0g

kwasy tłuszczowe nasycone

0g

Węglowodany

0g

w tym cukry

0g

Białka

0g

Sól

0,07 g

Niacyna (witamina B3)

19 mg (120%*)

Kwas pantotenowy (witamina B5)

6 mg (100%*)

Witamina B6

1,7 mg (120%*)

Witamina B12

3 µg (120%*)

