Zastosowanie: produkt zaleca się użyć
30-60 min. przed zwiększonym wysiłkiem
fizycznym lub krótko po jego zakończeniu lub w ciągu dnia. Można również
pomieszać z sokami owocowymi lub
podobnymi. Najwyższa dopuszczalna
dawka dzienna l-karnityny wynosi 1 g.
10 ml napoju (jedna mała łyżeczka) odpowiada 0,7g l-karnityny. Nie stosować dla
dzieci oraz osób z nietolerancją na
zastosowane składniki. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci oraz
zdala od promieni słonecznych, w miejscu
suchym w temp. do 25C. Po otwarciu
przechowywać w miejscu chłodnym
i spożyć w ciągu 3 miesięcy. Produkt
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
1000 ml

Carnitine
70000Aminrnoiktwynaas
plus kaw płynie
Smak
S
mak cytrusowy

Stosowana
przy zwiększonym
wysiłku fizycznym

Skład: woda, l-karnityna, kwas winny (regulator
kwasowości), ekstrakt z zielonej herbaty bezkofeinowy,aromat, substancja słodząca- suklaroza,
chlorek chromu, substancja konserwującasorbinian potasu, benzoesan sodu.
Wartość energetyczna w 100g: 177 kJ, 41 kcal,
białka(karnityna) 7g, sacharydy 0g, tłuszcz 0g,
kwasy organiczne 4,5g, polifenole 20 mg, katechiny 15 mg, EGCG (galusan epigalokatechiny)
5,75 mg.
Producent:
ADITIVA CZ s.r.o., Starochuchelska 29/6, Praga 5,
Republika Czeska. CZ 15623 EU.
Importer:
Profit-Poland sp. z o.o., Grojec 343,
32-566 Alwernia
Najlepiej spożych przed:
(dzień, miesiąc, rok)
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