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Energetický gel Yate X-Iont X-Fuel speed 75g
Cena:

59,- Kč

Dostupnost:

4-5 dní

Kód zboží:

M04234_

Výrobce:

X-IONT

Kategorie:

Energetické gely

Energetický gel Yate X-Iont X-Fuel speed 75g
X-iont X-FUEL Speed je energetický gel s vitaminem B6 a minerálními látkami pro snadné doplňování energie.
X-iont X-FUEL Speed zajišťuje ve chvílích vyčerpání okamžité dodání energie, je založen na bázi jednoduchých sacharidů, čímž poskytuje zároveň energii ve snadno
vstřebatelné formě. Obsahuje navíc účinné látky taurin a extrakt z guarany (kofein).
Praktické balení ve znovu uzavíratelné tubě vám umožní energetický gel jednoduše sbalit na cestu za výkonem a především pak optimální dávkování gelu během
sportovní aktivity.
Složení
tekutý invertní cukr, pitná voda, kalcium-laktát, hořečnaté soli kyseliny citronové, taurin, extrakt guarana, hydrogenfosforečnan sodný, zahušťovadlo: xanthan,
regulátor kyselosti: kyselina jablečná, chlorid draselný, aroma, konzervant: sorban draselný,vitamin C (kyselina L-askorbová), vitamin E (DL-a-tokoferylacetát), vitamin
B6 (pyridoxin-hydrochlorid)
Výživové údaje na 75 g gelu (1 porce)
Energetická hodnota: 582 kJ/ 135 kcal
Tuky: 0 g
(z toho nasycené mastné kyseliny): 0 g
Sacharidy: 33 g
(z toho cukry): 33 g
Bílkoviny: 0,9 g
Sůl: 0,56 g
Vitamin B6: 0,69 mg (49%*)
Vitamin C: 12,0 mg (15%*)
Vitamin E: 1,0 g
Vápník: 202,3 mg (25%*)
Hořčík: 95,3 mg (25%*)
Fosfor: 148,6 mg (21%*)
Účinné látky na 75g gelu (1 porce)
Taurin: 892,0 mg
Extrakt guarana: 910,5 mg
(z toho kofein): 91,0 mg
*RHP=referenční hodnota příjmu
Doporučené dávkování
Použijte 1(75 g) až 2 (150 g) gely během fyzického výkonu. Gel vždy zapijte dostatečným množstvím vody. Dodržujte uvedený návod.
Není vhodný pro registrované sportovce, děti, těhotné a kojící ženy (obsahuje kofein - 121,4 mg na 100 g gelu).
Tento výrobek nenahrazuje pestrou stravu.
Skladujte v suchu od 15°C do 25°C a mimo dosah přímého slunečního záření.
Po otevření výrobek spotřeujte do 24 hodin.
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