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ENERVITENE SPORT  
energetický iontový nápoj pro náročné tréninky

energie i pro velmi intenzivní a náročné výkony

energie z fruktózy a maltodextrinu pro rychlé vstřebávání
a postupné uvolňování během tréninku či závodu

vitamíny skupiny B a C pro rychlejší využití energie

vitamíny C a skupiny B pomáhají snižovat malátnost a únavu

Tomáš Jakoubek
běh na lyžích, 2. místo Marci-
alonga Combined 2011 (ITA), 
42. místo Jizerská 50 (2011), 
vítěz Šumavský maraton 
(Euroloppet), Vasaloppet 99. 
místo (SWE, Worldloppet)
„Ano, ano, pro dlouhé
a těžké tréninky je to paráda.“  

doporučené užití: v průběhu výkonu
balení: 500 g 
příchuť: pomeranč
příprava: 1-3 odměrky (17-52 g) rozpustit v 500 ml vody

obsah balení 4,8 litrů (v případě 3 odměrek na 500 ml) 
až 14 litrů nápoje (1 odměrka na 500 ml) 

nutriční hodnoty na: 100 g 3 odměrky = 52 g
(500 ml nápoje)

kcal 388 202
B (g) 0 0
S (g) 97 50,4
T (g) 0 0
vláknina (g) 0,32 0,17
fruktóza (g) 44 22,9
B1 (mg) 1,2 0,63
B2 (mg) 1,8 0,94
B6 (mg) 1,4 0,73
PP (mg) 20 10,4
kys. pantotenová (mg) 7 3,64
C (mg) 60 31
složení: maltodextrin (z kukuřice), fruktóza, sacharóza, dextróza (z kukuřice), kyselina 
citronová, aroma, zahušťovadlo: guar gum, fosforečnan sodný, citronan hořečnatý, citronan 
draselný, citran sodný, chlorid sodný, mix vitamínů (C, PP, pantotenát vápenatý, B2, B1)

vody

PŘI SPORTU

Enervitene Sport je energetický nápoj se sacharidy jako zdrojem energie 
a s vitamíny. Je vhodný pro doplnění energie za účelem podpory výkonu 
a jeho zlepšení v dalších fázích tréninku či závodu. Obsahuje různé dru-
hy sacharidů (fruktózu a maltodextrin) pro rychlé vstřebávání a postupné 
uvolňování energie, které jsou podpořeny vitamínem C a vitamíny skupiny 
B pro podporu energetického metabolismu a lepší energetickou výtěžnost.

Kdy použít: Rozpusťte 1-3 odměrky (17-52g) ve sklenici nebo lahvi vody (200-500 ml dle počtu odmě-
rek) a popíjejte v průběhu výkonu. Velikost dávky přizpůsobte individuálním požadavkům dle délky trvání 
a intenzity výkonu (čím delší či intenzivnější výkon, tím větší dávku Enervitene Sport přijměte) a počasí 
(ve velkém horku upřednostněte spíše řidší ředění nápoje).

Doporučujeme: Koncentrovanou energii pro intenzivní výkon si lze též namíchat do sportovní lahve 
díky Enervitene Sport.


