CZ
Doplněk stravy ve formě rozpustného prášku s minerálními látkami, vitamínem C a hlívou ústřičnou.
Doplňuje tekutiny, minerály, elektrolyty a energii. Vitamín C přispívá k normálnímu energetickému metabolismu. Hořčík přispívá k elektrolytické rovnováze.
Složení: glukóza 65,5 %, citrát sodný, citrát hořečnatý, chlorid draselný, kyselina L-askorbová (Vitamín C), hlíva
ústřičná (Pleurotus ostreatus), přírodní pomerančové aroma, L-leucin, barvivo betakaroten, koncentráty (mrkev,
ibišek).
Návod k použití: Smíchejte sáček s 200 ml pitné vody. Doporučujeme vodu převařit a vychladit na pokojovou
teplotu. Nemíchejte se šťávou, ovocnými džusy, limonádami nebo sportovními nápoji, které mohou narušit
proces správného doplnění tekutin a minerálů. Nesypejte si prášek přímo do úst! Vzniklý roztok pijte po malých
doušcích. Při uchovávání v chladničce do 7 °C může být roztok užíván po dobu 24 hodin.
Doporučená denní dávka pro dospělé: 1 - 4 sáčky
MNOŽSTVÍ ÚČINNÝCH LÁTEK

1 SÁČEK

2 SÁČKY

3 SÁČKY

4 SÁČKY

4g

8g

12 g

16 g

Sodík

233 mg

466 mg

699 mg

932 mg

Hořčík

56 mg / 15 %*

112 mg / 30 %*

168 mg / 45 %*

224 mg / 60 %*

Draslík

156 mg / 8 %*

312 mg / 16 %*

468 mg / 24 %*

624 mg / 32 %*

Kyselina L-askorbová (Vitamin C)

60 mg / 75 %*

120 mg / 150 %*

180 mg / 225 %*

240 mg / 300 %*

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus)

45 mg

90 mg

135 mg

180 mg

L-leucin

50 mg

100 mg

150 mg

200 mg

Glukóza (dextróza)

* denní referenční hodnota příjmu vitamínů a minerálních látek (u dospělých osob)

VÝŽIVOVÉ ÚDAJE

NA 100 g

NA PORCI (1 sáček)

1 450 kJ / 347 kcal

88,45 kJ / 21,167 kcal

Tuky

<0,10 g

<0,006 g

Sacharidy

85,0 g

5,185 g

Bílkoviny

0,302 g

0,018 g

Energetická hodnota

Balení: Krabička s 10-ti sáčky
rozpustného prášku 4hydro pro
přípravu 10 x 200 ml nápoje.
Skladování: Skladujte v suchu,
nevystavujte přímému slunečnímu
záření.
Hmotnost: 61 g (10 x 6,1 g)
Osmolalita: 234 ± 10 mOsmol/kg

Důležité upozornění: Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré a vyvážené
stravy. Ukládejte mimo dosah dětí. Neužívejte, pokud jste přecitlivělí (alergičtí) na některou složku výrobku.
Neužívejte, pokud máte problémy s ledvinami nebo berete léky na krevní tlak. Obsahuje draslík, sodík, hroznový cukr. Nedoporučujeme podávat těhotným a kojícím ženám. Podávání dětem pouze po předchozí konzultaci
s lékařem.

OCHRANNÁ ZNÁMKA: ÚPVCROZ 549850, 549846

www.4hydro.cz
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Výrobce a distributor pro ČR: ASCO-MED, spol. s r. o., Pod Cihelnou 664/6, 161 00 Praha 6, Česká republika
www.asco-med.cz

