
 

 Citrinų skonio

Grynasis kiekis: 660 g

HIPOTONINIS MINERALŲ IR VITAMINŲ GĖRIMAS

milteliai geriamajam tirpalui

Specialios mitybinės paskirties 
maisto produktas  

sportininkams

Basica® Sport
Specialios mitybinės paskirties maisto produktas sportinin-
kams

Basica® Sport – energijai ir ištvermei, jėgų ir organizmo 
skysčių papildymui sportuojantiems žmonėms ir profesionaliems 
sportininkams.

• Greitai tirpstantys citrinų skonio milteliai gėrimui paruošti.

• Hipotoninis gėrimas profesionalių sportininkų mitybai papildyti 
mineralais, mikroelementais, vitaminais ir angliavandeniais.

Basica® Sport sudėtyje esantis:

 ■ cinkas padeda palaikyti normalią rūgštinę–bazinę apykaitą;
 ■ magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį; 
 ■ kalcis, magnis ir varis svarbus normaliai energinių medžiagų 
apykaitai.

Vartojant Basica® Sport prieš ir per treniruotę ir (arba) varžybas 
papildomos organizmo energijos atsargos. Sudėtyje esančios 
medžiagos padeda palaikyti ištvermę, energiją ir jėgas visos 
treniruotės ir (arba) varžybų metu. Vartojant Basica® Sport po 
treniruotės ir (arba) varžybų organizmas gauna bazinių mineralinių 
medžiagų, kurios padeda kompensuoti rūgščių perteklių 
organizme, papildyti organizmo skysčius ir atgauti jėgas.

Platintojas
UAB ,,Armila“, Ateities g. 10, Vilnius, Tel./faks. 277 7596
www.basica.lt

Gamintojas
Protina Pharm, GmbH
D-5737 Ismaning
Vokietija

Maistingumo deklaracija. 100 g (30 g) energinė vertė – 1544 kJ/363 kcal (463 kJ/109 kcal); riebalai – 0 g 
(0 g), iš kurių: sočiųjų riebalų rūgščių – 0 g (0 g), mononesočiųjų riebalų rūgščių – 0 g (0 g), polinesočiųjų 
riebalų rūgščių – 0 g (0 g); angliavandeniai – 82 g (25 g), iš kurių: cukrų – 30 g (9 g), poliolių – 0 g (0 g), 
krakmolo – 0 g (0 g); skaidulinės medžiagos – 0 g (0 g); baltymai – 0 g (0 g); druska – 3,1 g (0,93 g)*.
* druska pateikiama ne dėl natrio chlorido, bet dėl sudėtyje esančių kitų natrio šaltinio (natrio citrato)

Vitaminai, mineralinės ir maistinės medžiagos:
 100 g/30 g (0,5 l paruošto gėrimo) % RMV* (100 g/30 g)
Natris 1250 mg/375 mg -
Kalis 667 mg/200 mg 33/10
Kalcis 333 mg/100 mg 42/13
Magnis 200 mg/60 mg 53/16
Geležis 8,3 mg/2,5 mg 59/18
Cinkas 8,3 mg/2,5 mg 83/25
Varis 1,7 mg/0,5 mg 170/50
Molibdenas 83 µg/25 µg 166/50
Chromas 67 µg/20 µg 168/50
Selenas 50 µg/15 µg 91/27
Vitaminas C 333 mg/100 mg 416/125
Vitaminas B2 6,7 mg/2 mg 479/143
*Referencinės maistinės vertės procentinė dalis.

Sudedamosios dalys
Maltodekstrinas, sacharozė, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, natrio citratas, kalio 
citratas, citrinų rūgšties magnio druskos, kalcio karbonatas, L-askorbo rūgštis (vitaminas C), citrinų kvapioji 
medžiaga, cinko citratas, geležies citratas, selenu pripildytos mielės, riboflavinas (vitaminas B2), vario 
citratas, chromo (III) chloridas, natrio molibdatas (molibdenas (VI)).

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės. 
Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje.

Paruošimas
5 matavimo šaukštelius (30 g) ištirpinkite 0,5 litro vandens.

Vartojimas
Atsižvelgiant į treniruotės intensyvumą ir trukmę, gerkite iki 2 litrų per parą.


