
CZ: Pivo ležák světlý. Pasterováno. Obsah alkoholu 4,7 % obj. Složení: pitná voda, JEČNÉ slady, chmel a chmelové produkty.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Minimální trvanlivost do: viz. dno. 
Výrobce: Pivovar Nymburk spol. s.r.o., Pražská 581, 288 25 NYMBURK, Česká republika
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Mírně perlivý nealkoholický energetický nápoj obsahující 
kofein, taurin a vitamíny. Výrobek s vysokým obsahem kofeinu 
(32 mg/100 ml).
Složení: pitná voda, cukr, barvivo karamel, aroma, kyseliny: 
kyselina citronová, taurin (4 mg/ml), kofein (0,32 mg/ml), 
konzervanty: sorban draselný, benzoan sodný, vitamíny: kyselina 
pantotenová, vitamín B6, vitamín B2, vitamín B12. Sycená pitná 
voda ochucená – syceno CO2. / Množství kofeinu obsaženého 
v 1 balení výrobku odpovídá množství kofeinu obsaženého 
v jednom šálku kávy. Nevhodný pro diabetiky. Vysoký obsah 
kofeinu – není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy, pro 
osoby citlivé na kofein. Doporučená denní dávka max. 500 ml. 
Ukládat mimo dosah dětí. Nemíchat s alkoholickými nápoji. 
Podávat chlazené. Minimální trvanlivost do data uvedeného 
na dně obalu. Skladovat při teplotě 5 až 25 °C. 

MaxDrinks s.r.o., Trojanova ul., 278 01 Kralupy nad Vltavou  
www.maxdrinks.cz / Vyrobeno v ČR. / Obsah: 250 ml

Energetická hodnota ve 100 ml nápoje: 204 kJ (48 kcal) – 2,43 %* 
/ bílkoviny = 0 g / sacharidy 12 g (48 kcal /4,62 %*), z toho cukry 
12 g / tuky = 0 g, z toho nasycené mastné kyseliny = 0 g  
/ sodík = 0 g (sůl = 0 g) / vláknina = 0 g

*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby 8 400 kJ/2 000 kcal

Obsah: Nápoj obsahuje ve 100 ml: DDD (v %)

kyselina pantotenová – 2.2 mg 36,67 %

vitamín B6 – 2,2 mg 157,23 %

vitamín B2 – 0,7 mg 50,00 %

vitamín B12 – 2,2 ug 88,00 %

DDD – doporučená denní dávka
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