ENERVIT CARBO FLOW
Podporuje optimální okysličování svalů během výkonu
Enervit Carbo Flow je revoluční novinka specialistů na
vytrvalostní sporty navržená pro náročné intenzivní nebo
dlouhodobé výkony. Enervit Carbo Flow vám může pomoci
dosáhnout magického stavu “FLOW”, úrovně dokonalého
soustředění, v němž jste dlouhodobě zcela pohlceni a
zapáleni pro svůj výkon a oblíbenou činnost.
Enervit Carbo Flow je speciálně navržen pro sportovce,
kteří usilují o dosažení vrcholného stavu přípravy na
sportovní výkon, kdy každý detail je důležitý. Enervit Carbo
Flow je exkluzivní produkt založený na specifických
sacharidech (izomaltulóza, maltodextrin), kakaových
flavanolech, vitamínu B1 a vašem novém oblíbeném
rituálu před závody.

-

kakaové flavanoly pomáhají udržet pružnost cév a následně fyziologický průtok krve
Enervit Carbo Flow obsahuje vysokou koncentraci těchto flavonolů, a to až 8x více než
běžná kakaová zrna
nízký obsah tuku (1,6%)

Kakaové flavonoly pomáhají udržovat cévy pružné a přispívají k optimálnímu průtoku krve, která
přenáší kyslík do svalů a mozku. Flavonoly se přirozeně vyskytující v kakau, ale Enervit Carbo
Flow obsahuje specifické druhy kakaa (Hi-Flavanol), které obsahují až 8x více flavonolů než
ostatní běžná kakaa. Jedna dávka Enervit Carbo Flow (2 odměrky) poskytne 400 mg kakaových
flavonolů.
Doporučujeme toto dávkování:
- doporučujeme užívat dlouhodobě, zvláště pak před obzvláště obtížným nebo důležitým
závodem a před obtížným tréninkovým obdobím
- dvě odměrky denně po dobu jednoho týdne před výkonem
- nebo jedna odměrka denně po dobu dvou týdnů před výkonem
Rozmíchejte 1 nebo 2 odměrky ve 150-200 ml vody nebo odstředěného mléka maximálně
pokojové teploty.
Nutriční informace
Energie
Tuk
z toho nasycené
mastné kyseliny

100 g
1546 kJ (364 kcal)
1,58 g
0,98 g

2 odměrky (57 g)
881 kJ (208 kcal)
0,9 g
0,56 g

Sacharidy
z toho cukr
z toho škrob
Bílkoviny
Sůl
Vitamín B1
Kakaové flavanoly

84,2 g
77 g
7,3 g
3,31 g
0,646 g
1.16 mg
105% RVH*
702 mg

48 g
44 g
4,2 g
1,88 g
0,368 g
0,66 mg
60% RVH*
400 mg

*RVH: referenční výživové hodnoty

Složení: Isomaltulóza (77%)*, Kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (10,6%), Maltodextrin
(5,8%), Kakaový prášek s nízkým obsahem tuku (3,74%), Regulátor kyselosti: uhličitan draselný,
Zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulózy, Aroma, Sůl, Thiamin hydrochlorid.
* Izomaltulóza je zdrojem glukózy a fruktózy.
Může obsahovat stopy obilovin, které obsahují lepek, vejce, sója, mléko, sezam, ořechy.

400g dóza, čokoládová příchuť

