
SIRUP S PŘÍCHUTÍ RŮŽOVÉHO GRAPEFRUITU 
VIC 276 
Koncentrát pro přípravu nápoje s příchutí růžového grapefruitu. 

Produkt slouží jako doplněk v redukční dietě.


Objem: 500 ml.


Složení: Čištěná voda, regulátor kyselosti: kyselina citrónová, aroma: grapefruit, citronan 
hořečnatý, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid draselný, chlorid sodný, L-Arginin base, L-
Carnitin base, náhradní sladidla: acesulfam K, sukralóza, steviol-glykosidy rebaudiosid A, směs 
vitamínů: nikotinamid, pantothenát vápenatý, kyanokobalamin 0,1 %, pyridoxin hydrochlorid, 
konzervant: kyselina sorbová, barvivo: mrkvový koncentrát a koncentrát z granátového jablka.


Alergeny: 0 

Návod k přípravě: Doporučené dávkování je 12,5 ml koncentrátu do 1000 ml čisté vody (poměr 
ředění 1:80). Ředění je možno upravit podle chuti. Optimální teplota pro konzumaci nápoje 
umožňující optimální vstřebání je 10 - 17 °C. Přípravek je vhodný pro běžné pití a je ideální pro 
doplnění ztracených tekutin během dne. Je možno ho konzumovat před i během výkonu. Hotový 
nápoj spotřebujete do 24 hodin.

Doporučené denní dávkování: max. 2 litry připraveného nápoje.


Upozornění: Nápoj slouží pouze jako doplněk při redukční dietě, nenahrazuje pestrou stravu. 
Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevhodné pro děti, 
těhotné a kojící ženy. Přípravek je určen pro osoby starší 18 let.  


Šarže a minimální trvanlivost do konce: Viz údaj na obalu.


Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním 
zářením. 


Země původu: ČR


PRŮMĚRNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA PRODUKTU

Energetická hodnota 100 ml 1 porce/12,5 ml

kJ 316 40

kcal 73 9

Výživové hodnoty

Bílkoviny (g) 1,0 0,13

Sacharidy (g) 0,0 0,0

z toho cukry (g) 0,0 0,0

Tuky (g) 0,0 0,0

z toho nasycené mastné kyseliny (g) 0,0 0,0

Vláknina (g) 0,0 0,0

Sůl (g) 0,40 0,05



Vitamíny a minerální látky 100 ml 1 porce/12,5 ml
Denní referenční 

hodnoty příjmu na 
1 porci/12,5 ml

Sodík - Na+ (mg) 400 50                             N

Draslík - K+ (mg) 2400 300 15 %

Hořčík - Mg2+ (mg) 600 75 20 %

Fosfor - P (mg) 840 105 15 %

L-Carnitin (mg) 1000 125                             N

L-Arginin (mg) 1000 125                             N

Vitamín B12 - Kyanocobalamin (mcg) 40 5 200 %

Vitamín B3 - Nikotinamid (mg) 128 16 100 %

Vitamín B5 - Pantothenát vápenatý (mg) 48 6 100 %

Vitamín B6 - Pyridoxin (mg) 22,4 2,8 200 %


