
RECOVERY DRINK o smaku pomarańczowym 

Proszek do sporządzania napoju z węglowodanami, witaminami i karnityną. 

Sposób użycia: 2 miarki (35g) wymieszać z 500ml wody. W ciągu 30 minut po treningu należy wypić 1-2 
butelki produktu. Nie należy przekraczać maksymalnej ilości 2 porcji do spożycia dziennie. 
Składniki: maltodekstryna (26,94%), fruktoza (25,60%), dekstroza (22,50%),  izomaltuloza* (9,5%), hydrolizat 
białka serwatkowego (6,7%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, aromat, L-karnityna 
tartrat, chlorek potasu, węglan magnezu, kwas askorbinowy, D-pantotenian wapnia, octan DL-alfa tokoferylu, 
amid kwasu nikotynowego, barwnik beta-karoten, chlorowodorek pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy. 
*Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy. 

RWS - referencyjne wartości spożycia / Nutrient Reference Values 

Produkt nie może być stosowany jako zamiennik zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu 
życia. 

¹ przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
² przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 
Produkt należy przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Wyprodukowano w Niemczech. 
Producent: CCS Germany GmbH / Unterste-Wilms-Strasse 27 / 44143 Dortmund  
Dystrybucja w Polsce: Predman s.c. os. Witosa 27/1 34-400 Nowy Targ www.camelmore.pl

w 100g %RWS w 2 porcjach 
 - 70g

%RWS

Wartość energetyczna: 

Tłuszcz:

1645 kJ 
387 kcal 

0,53 g

1152 kJ 
271 kcal 
0,37 g

w tym kwasy 
tłuszczowe nasycone: 
w tym 

cukier: 
błonnik: 
białko: 
Sól

0,39 g 
86,4 g 
58,2 g 

0,021 g 
5,0 g 

1,77 g

0,27 g 
60,5 g 
40,7 g 
0,014 g 
3,5 g 
1,24 g

Witaminy w 100g %RWS w 2 porcjach 
 - 70g

%RWS

Witamina C ¹'² 68,6 mg 85,7 48 mg 60

Amid kwasu nikotynowego ¹'² 13,7 mg 85,7 9,6 mg 60

Witamina E 10,3 mg 85,7 7,2 mg 60

Kwas pantotenowy ¹'² 15,4 mg 257,1 10,8 mg 180

Witamina B6 ¹'² 1,2 mg 85,7 0,84 mg 60

Witamina B1 ¹ 0,9 mg 85,7 0,63 mg 60

Minerały w 100g %RWS w 2 porcjach 
 - 70g

%RWS

Potas 214 mg 10,7 150 mg 7,5

Chlorek 183 mg 22,9 128 mg 16

Magnez 45,7 mg 12,2 32 mg 8,5

Składniki odżywcze w 100g %RWS w 2 porcjach 
- 70g

%RWS

L-karnityna 400 mg 280 mg


