Proszek służący do skomponowania napoju hipotonicznego o zredukowanej ilości
węglowodanów z 20-toma ważnymi witaminami, minerałami i mikroelementami.
Uwaga! Sporty wyczynowe prowadzą do znacznych ubytków wody i glukozy w organizmie.
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nutraxx vitaload dzięki unikalnemu składowi
daje aktywnym sportowcom możliwość
regeneracji w trakcie wysiłku oraz uzupełnienia
brakujących składników witalnych
nutraxx vitaload ze względu na ograniczoną
zawartość węglowodanów (tylko cukry proste)
przeznaczony jest szczególnie dla sportowców
amatorów. Przez dodanie L-karnityny spalanie
tłuszczów w trakcie wysiłku może ulec
przyspieszeniu.

• magnez, wapń, 10 witamin
• mikroelementy: cynk, selen, żelazo
• L-karnityna, aromat naturalny, smak
cytrynowy
• bez barwników, bez laktozy, bez
glutenu, bez drożdży
• bez sztucznych „słodzików”

Premium – Składniki witalne dla aktywnych
Stworzony specjalnie dla uprawiania nordic, wspinaczki,
kolarstwa oraz innych sportów Vitaload regeneruje Twoje ciało
20 składnikami mineralnymi, mikroelementami oraz wieloma
witaminami przy zredukowanej ilości węglowodanów.
na 100 g

na 1,0 litr

ELEKTROLITY
Sód
Potas
Wapń
Magnez
Żelazo
Cynk
Miedź
Chrom
Molibden
Selen
WITAMINY

DAWKOWANIE
ŁYŻECZKI

WAGA

DAJE

Rada: do typowych bidonów (ca. 0,7L) 3 łyżeczki.

Potrzebną dawkę nutraxx vitaload wsypać do wody, wymieszać
wstrząsając bidonem.
Można również mieszać z ciepłą wodą. Stosować wodę nie gazowaną!
STOSOWANIE: w trakcie wysiłku co 15 minut wypić ok. 100ml.
DOŁADOWANIE: po wysiłku uzupełnić ca. 1,0L

Amid niacyny
Kwas foliowy
Witamina H
Witamina B5
Witamina E
DODATEK
L-Karnityna
SKŁADNIKI ODŻYWCZE
Wartość
energetyczna
Węglowodany
Białko
Tłuszcz
* zalecana dawka dzienna

SKŁADNIKI: fruktoza, minerały (maltodekstryna, cytrynian sodu,
cytrynian potasu, chlorek sodu, węglan wapnia, wodorotlenek magnezu,
trójchlorek chromu, glukonat żelaza, siarczan cynku, glukonat miedzi,
molibdenian sodu, selenit sodu), kwasek cytrynowy, aromat, LKarnitynatartrat (LCLT); witaminy (maltodekstryna, witamina C, amid
niacyny, witamina E, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, witamina
B5, witamina H, witamina B12)
POJEMNIKI przechowywać w suchym, chłodnym i zaciemnionym miejscu
Dystrybutor w Polsce:
DSS/POLSKA
ul.Ostrowska 539
61-324 Poznań
mtb@nutraxx.pl
www.nutraxx.pl

Producent:
nutravison GmbH
Ringstr. 1
55425 Waldalgesheim
Niemcy
www.nutraxx.de

