SOMATODROL
Doplněk stravy
Jeho složky pomáhají udržovat tělo, svalový tonus a energetickou hladinu organismu.
Obsah balení:
60 tobolek (43g netto)
Pokyny k užívání a dávkování:
1 – 2 tobolky 2x denně před jídlem s dostatečným množstvím vody, nebo podle pokynů lékaře.
Upozornění:
Tento produkt byl uveden na trh jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky a nejedná se o lék.
Stanovená doporučená denní dávka se nesmí přesáhnout. Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.
Chinolinová žluť (E104) může mít nepříznivé účinky na činnost a pozornost dětí. Doplněk stravy se nesmí
používat jako náhrada pestré stravy. Doporučuje se dodržovat vyváženou stravu a zdravý životní styl. Nevhodné
pro lidi, kteří jsou přehnaně citliví na jakoukoliv složku. Přípravek obsahuje kofein: 40,12 mg v denní dávce (2
tobolky) nebo 80,24 mg v denní dávce (4 tobolky). Minimální trvanlivost je vyznačena na obalu.
Podmínky skladování:
Skladujte v pevně uzavřené nádobě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosahu malých dětí.
Distributor:
Cron Systems, s. r. o.
A. Rudnaya 21, 01001 Žilina, Slovenská republika
Nutriční informace:
receptura GRTH Factor™
Beta-Alanin
AAKG (Arginin alfa-ketoglutarát)
receptura TST Factor™
Kyselina asparagová (DAA)
Oxid zinečnatý
receptura FatReduction Matrix™
Kajenský pepř (Capsicum genus) plod, výtažek 4:1
v tom kapsaicin 0,2%
Paulínie nápojová (Paullinia cupana) semena, výtažek 2-5:1
v tom kofein 22%
Kofein bezvodý
Niacin (kyselina nikotinová)
Vitamin B6 (pyridoxin hydrochlorid)
Vitamin B12 (kyanokobalamin)
* RVH - referenční výživová hodnota

2 tobolky / RVH*
700.00 mg
400.00 mg
300.00 mg
206.60 mg
200.00 mg
6.60 mg / 66,6 %
172.60 mg
90.00 mg
0.20 mg
46.00 mg
10.00 mg
30.00 mg
6.00 mg / 38 %
0,60 mg / 44%
0,90 μg / 36%

4 tobolky / RVH*
1400.00 mg
800.00 mg
600.00 mg
413.30 mg
400.00 mg
13.30 mg / 133,2 %
345.20 mg
180.00 mg
0.40 mg
92.00 mg
20.00 mg
60.00 mg
12.00 mg / 76 %
1.20 mg / 88 %
1.80 μg / 72 %

Další složky:
Želatina, Mikrokrystalická celulóza (objemové činidlo) E460, hořečnaté soli mastných kyselin (protispékavé
látky) E551, Stearan hořčíku (protispékavé látky) E470b, Černý oxid železa E172, Oxid titaničitý E171,
Chinolinová žluť E104. Erythrosin E127.
No doping:
Výrobek neobsahuje žádnou látku ze seznamu zakázaných látek Světového Antidopingového kodexu. Výrobek
neobsahuje konzervační látky, ani geneticky modifikované suroviny.
No allergens:
Výrobek neobsahuje žádné alergeny.

