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MAXI DRINK výrobek je prodáván po baleních, jedno balení
obsahuje 20 jednotlivých dávek
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY > Ostatní > Ochranné nápoje
Kód: K00786000

MaxiDrink Prášek k přípravě 1,5 l slabě mineralizovaného nealkoholického ochranného nápoje pro
podporu imunitního systému. Příchutě: citron, grep, jablko, malina, meloun, pomeranč a zelený
čaj s citronem. Pro přípravu nealkoholického nápoje s obsahem vitaminů a minerálních látek. Bez
přidaného cukru, se sladidly. MaxiDrink je určený k doplnění tekutin, které organizmus ztrácí
společně se znač
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Prášek k přípravě 1,5 l slabě mineralizovaného nealkoholického ochranného nápoje pro podporu
imunitního systému.
Příchutě: citron, grep, jablko, malina, meloun, pomeranč a zelený čaj s citronem.
Pro přípravu nealkoholického nápoje s obsahem vitaminů a minerálních látek. Bez přidaného
cukru, se sladidly. MaxiDrink je určený k doplnění tekutin, které organizmus ztrácí společně se
značným množstvím minerálních látek a vitaminů při fyzické aktivitě. Vitaminy skupiny B
přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání, vitaminy D3 a K1 přispívají k udržení normálního
stavu kostí, vitaminy C a E jsou významné antioxidanty.
Aktivní složky v 1,5 l nápoje - 1 sáček (% RHP*)
biotin 15 µg (30 %)
vitamin B1 0,33 mg (30 %)
vitamin B2 0,42 mg (30 %)
vitamin B6 0,42 mg (30 %)
vitamin B12 0,75 µg (30 %)
nikotinamid 4,8 mg (30 %)
kyselina pantothenová 1,8 mg (30 %)
kyselina listová 60 µg (30 %)
vitamin C 24 mg (30 %)
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vitamin E 3,6 mg (30 %)
vápník 50 mg (6,25 %)
hořčík 25 mg (6,7 %)
chloridy 45 mg (5,6 %)
draslík 50 mg (2,5 %)
Energetická hodnota 30 kJ (7,1 kcal)
* referenční hodnota příjmu
Doporučená denní dávka: dospělí 1 sáček - rozpusťte v 1,5 l vody. Nepřekračujte doporučené
denní dávkování. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy.
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