
MUS014_Hyperbolic Mass – Směs pro přípravu nápoje s cukrem a se 

sladidlem. Průměrné výživové hodnoty ve 100g: Energetická hodnota 

1732kJ/412kcal, Tuky 7.6g (z toho nasycené mastné kyseliny 4.8g), 

Sacharidy 67.3g (z toho cukry 16.7g), Vláknina 0.9g, Bílkoviny 17g, Sůl 0.36g. 

Vitamíny a minerály na 100g: vitamin A 120μgRE/15%*, vitamin D 

0.75μg/15%*, vitamin E 1.8mgTE/15%*, vitamin C 12mg/15%*, Thiamin 

0.17mg/15%*, Riboflavin 0.21mg/15%*, Niacin 2.4mg/15%*, vitamin B6 

0.3mg/21%*, kyselina listová 30ug/15%*, vitamin B12 0.4μg/16%*, Biotin 

7.5μg/15%*, kyselina pantothenová 0.9mg/15%*, draslík 379mg/19%*, vápník 

472mg/59%*, fosfor 330mg/47%*, hořčík 88mg/23%*, zinek 1.5mg/15%*.       

*- Referenční hodnota příjmu. Další účinné látky: L-glycin 2.25g, L-glutamin 

833mg, Taurin 666mg, L-leucin 500mg, L-isoleucin 250mg, L-valin 250mg, 

Avena sativa 17mg, kreatin 1.6g, Tolerasa (laktáza) 22mg.. Složení: 

Maltodextrin, Sušené plnotučné mléko, sójový proteinový izolát, dextróza 

monohydrát, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), aroma, L-glycin, 

zahušťovadla (škrob, Xanthan, Arabská guma), fruktóza, rafinovany 

frakcionovany palmovy olej, Středně DlouhéTriglyceridy (MCT) olej (z kokosu 

a palmovy olej), Kreatin monohydrát, syrovátkový proteinový izolát (mléko), 

kaseinát vápenatý (mléko), TruCal® (mléčný minerální komplex), L-glutamin, 

taurin, Lleucin, magnesium-citrát, L-isoleucin, L-valin, fosforečnan draselny, 

barvivo: prášek z červené řepy, Sladidla (acesulfam-K, sukralóza), 

cholekalciferol, Avena sativa (zelený oves), kyselina L-askorbová, 

Tolerase™ (pH stabilní laktázy), D-alfa-tokoferyl-acetát, citrát zinečnaty, 

Nikotinamid, kalcium-D-pantothenát, kyanokobalamin, pyridoxinhydrochlorid, 

thiamin-hydrochlorid, riboflavin, retinyl-acetát, kyselina listová, D-biotin. 

Doporučené dávkování: Užívejte 2-3 krát denně. Zpočátku přidejte 3 

odměrky (150g) produktu do 375-450ml studené vody či plnotučného mléka, 

rozmíchejte v mixéru či ručním shakeru po dobu 30 sekund a před požitím 

nechte asi minutu odstát. Po týdnu užívání porci zdvojnásobte - smíchejte 6 

odměrek (300g) produktu se 750-900ml vody/mléka. Upozornění: 

Nepřekračujte maximální doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako 

náhrada za pestrou denní stravu. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Není 

určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte 

v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte 

před mrazem. Referenční hodnota příjmu je pro dospělého člověka 

8400kJ/2000kcal. Upozornění pro alergiky: Alergeny jsou vyznačeny 

tučně. Obsahuje mléko, sóju, oves (lepek). Minimální trvanlivost do (viz 

EXP) / číslo šarže: viz zadní část obalu. Hmotnost: 2kg℮. Vyrobeno v 

Belgii. Příchuť: Jahoda. Prodávající: USN CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, 

Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, Česká republika. 

www.usn.co.cz 


