
XC8_Xédra-Cut Slim Packs, 20ks. Směs v prášku se sladidly s příchutí 

lesního ovoce a s vysokým obsahem kofeinu (25mg/ 100ml připraveného 

nápoje), bez cukrů. Průměrné výživové hodnoty ve 100g: Energetická 

hodnota 144kJ/34kcal, Tuky 0g, Sacharidy 0g, Vláknina 18g, Bílkoviny 0g, 

Sodík 0g. Vitamíny a minerální látky ve 100g: Vitamín C 300mg/300%*, 

Kyselina pantothenová 18mg/300%*, Vápník 900mg/100%*, Zinek 

30mg/300%*, Chróm 600µg/1500%*. *-Referenční hodnota příjmu Další 

účinné látky na 100g produktu: Hořký pomeranč (Citrus Aurantium - 1:10 na 

extrakt synefrinu) - 1200mg, mořská řasa (Laminaria Japonica (s 

Fukoxantinem)) 4000mg, L-karnitin fumarát 4000mg, Kofein 2500mg, Extrakt 

ze zeleného čaje (45% EGCG) 4000mg, Garcinia Cambogia extrakt 4000 mg, 

Yerba maté 1400mg, Extrakt bobulí Goji 480mg, N-acetyl-L-thyrosin 3000mg. 

Další přísady: fruktooligosacharidy, aroma, kyselina jablečná, sladidla 

(acesulfam-K, aspartam*), barviva: E102, E122 - mohou nepříznivě ovlivňovat 

činnost a pozornost dětí. *Obsahuje zdroj fenylalaninu. Doporučené 

dávkování: 1 sáček smíchejte s 500 ml pramenité vody (v lahvi) a dobře 

protřepejte. Užívejte nejlépe 30 minut před jídlem nebo svačinou. 

Doporučujeme užívat 1 porci hned ráno na lačno přibližně 30 minut před ranním 

cvičením nebo snídaní, popřípadě další před obědem. Neužívejte po 16. 

hodině. Xedra-Cut Slim Packs užívejte po dobu 5-ti po sobě jdoucích dnů v 

týdnu, v následujících 2 dnech užívání přípravku vysaďte, poté celý cyklus 

opakujte. Stejně jako v případě ostatních doplňků stravy zaměřených na 

kontrolu a redukci hmotnosti funguje i Xedra-Cut Slim Pack nejúčinněji v 

kombinaci s vyváženou stravou a pravidelnou fyzickou aktivitou. Upozornění: 

Stejně jako v případě ostatních výživových a tréninkových programů se 

ohledně užívání nejprve poraďte se svým lékařem, zejména pokud trpíte 

zdravotními obtížemi. Dbejte na dodržování pitného režimu během užívání 

produktu i poté - pijte alespoň 8 - 12 sklenic vody denně. Neužívejte více než 

2 sáčky denně a neužívejte tento výrobek déle než pět po sobě jdoucích dnů v 

týdnu. Užívání větší než doporučené dávky nepřinese lepší výsledky a může 

naopak vést k nežádoucím účinkům. Přípravek neslouží jako náhrada za 

pestrou denní stravu. Není určeno pro těhotné a kojící ženy, osoby mladší 18 

let a osoby citlivé na kofein. Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte v suchu při 

teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před 

mrazem. Vzhledem k vysokému obsahu kofeinu není vhodné pro registrované 

sportovce. Upozornění pro alergeny: Neobsahuje běžné alergeny. 

Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz zadní strana obalu. 

Hmotnost: 100g (20ks x 5g℮). Vyrobeno ve Velké Británii. Prodávající: USN 

CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice - Palouky, 

Česká republika. www.usn.co.cz 


