Power Drink XS™ - Wild Berry Blast
Przejdź na dziką stronę życia i naładuj ponownie baterie za pomocą nowego XS™ Power Drink o smaku Wild Berry
Blast, który zachwyca wspaniałym aromatem!
Fantastyczny smak uzyskany dzięki połączeniu różnego rodzaju owoców jagodowych.
• Jedna puszka napoju zawiera jedynie 5 kalorii. Nie zawiera węglowodanów.
• Witaminy z grupy B pozwalają zwalczyć uczucie zmęczenia i wyczerpania, wspomagając proces metabolizmu
energetycznego. Kwas pantotenowy pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.
• W superskutecznej formule połączone zostały witaminy z grupy B, tauryna, glukuronolakton i kofeina.

Przeznaczony dla osób, które:

• pragną poprawić poziom koncentracji, polepszyć kondycję fizyczną
• prowadzą aktywny tryb życia zarówno w ciągu dnia, jak również wieczorem
• uprawiają sport
• długo pracują
• podróżują samochodem na długich dystansach
• uczęszczają na wykłady i szkolenia
Niacyna (kwas B3), kwas pantotenowy (witamina B5), witamina B6 oraz witamina B12 mają pozytywny wpływ na
metabolizm energetyczny oraz pomagają zmniejszyć poziom zmęczenia i znużenia. Równie ważne jest przestrzeganie
zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.
Produkt o wysokiej zawartości kofeiny (32 mg/100 ml). Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci, kobiety w ciąży
i karmiące piersią oraz osoby wrażliwe na działanie kofeiny. Nie przekraczać zalecanego dziennego spożycia.
Równie ważne jest przestrzeganie zróżnicowanej, zbilansowanej odżywczo diety oraz zdrowy tryb życia.

Wartość odżywcza

W 100ml

Wartość energetyczna

8 kJ/2 kcal

Tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0g
Nasycone

0g

Węglowodany

0g

w tym cukry

0g

Białko

0g

Sól

0g

Niacyna (witamina B3)

19,2 mg (120 %*)

Kwas pantotenowy

6 mg (100 %*)

Witamina B6

1,7 mg (120 %*)

Witamina B12

3 μg (120 %*)

*% Referencyjnych wartości spożycia
Składniki: woda, dwutlenek węgla, koncentrat soku z borówki amerykańskiej, glukuronolakton (0,24%), tauryna (0,2%),
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), kofeina, inozytol (0,012%), witaminy (amid kwasu nikotynowego, D-pantotenian
wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, cyjanokobalamina), wyciąg z żeń-szenia (0,01%), koncentrat z jagód acai, barwnik
(antocyjany), substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), substancje konserwujące (benzoesan sodu, sorbinian
potasu).

