
 

 

Výhradní distributor: S C INTERNATIONAL - CZ, s.r.o., Komárovská 27, 617 00 Brno, www.PeknyZivot.cz  

Cosmoterra - Produkty pro sport a pohybový aparát 

Obj. číslo:  190150 

Obsah:  500 g prášku 

15 denních dávek  

BODY BASIC SPORT 

Nápoj v prášku pro získání energie  
a pro vytrvalost během tělesné aktivity 

Doplněk stravy  s krátkodobě a střednědo-
bě použitelnými glycidy, s elektrolyty  
a mikroživinami zvyšující výkonost 

Doporučené denní dávkování pro dospělé: 

Užíváme 3x denně. Rozpustíme 1 polévkovou lžíci 
prášku (cca 10,7 g) ve 1/4 l pitné vody, dobře  
zamícháme a vypijeme.  

Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. 

Denní dávka (32,1 g prášku) obsahuje:  % DDD 

Draslík 450 mg 23 

Fosfor 410 mg 59 

Vápník 300 mg 38 

Sodík  195 mg * 

Hořčík 90 mg 24 

L-karnitin 60 mg * 

Inosin 30 mg * 

Vitamin C 30 mg 38 

Niacin (B3) 6 mg 38 

Beta karoten 4,5 mg * 

Vitamin E 3,3 mg 28 

Koenzym Q 10 3 mg * 

Zinek 3 mg 30 

Železo 3 mg 21 

Kreatin 2,6 mg * 

Mangan 1,5 mg 75 

Vitamin B1 (Thiamin) 0,9 mg 82 

Vitamin B2 (Riboflavin) 0,9 mg 64 

Vitamin B6 (Pyridoxol) 0,6 mg 43 

Měď  300 µg 30 

Kyselina listová (B9) 100 µg 50 

Molybden 100 µg 200 

Chrom 60 µg 150 

Selen 30 µg 55 

Vitamin B7 (Biotin)  25 µg 50 

Neobsahuje lepek ani laktózu, doplněk stravy s cukry  
a sladidly 

% DDD – podíl z doporučené denní dávky pro dospělé 

* doporučená denní dávka není stanovena   

Nápoj v prášku BODY BASIC SPORT  

podporuje  

normální látkovou výměnu 

Buněčné využití bílkovin, tuků a glycidů v našich 
svalech rozhoduje zásadní měrou o naší tělesné 
výkonnosti. Důležitý je přitom nejen hladký trans-
port makroskopických výživných látek z trávicích 
orgánů přes krev a pojivovou tkáň do svalových 
buněk. Rozhodující je také schopnost našich svalo-
vých buněk přeměňovat nabízené makroskopické 
výživné látky společně s vdechovaným kyslíkem na 
svalovou energii. Při tomto celulárním využití hrají 
důležitou roli stopové prvky jako vápník, hořčík, 
železo, měď, mangan, ale i vitaminy C, B1, B2, 
niacin, B5, B6, biotin a B12, které rovněž přispívají 
k normální látkové výměně.  

redukci únavy a malátnosti 

Okamžik nástupu a intenzita únavy a malátnosti 
úzce souvisejí se vznikem laktátu (kyseliny mléčné), 
což je látka, která snižuje výkonnost organismu  
po tělesné námaze. Mikroelementy železo, hořčík, 
vitamin C, riboflavin, niacin, kyselina pantotenová, 
vitamin B6 a B12 přispívají ke snížení únavy  
a malátnosti. 

zachování vytrvalosti při podávání výkonu 

Nápoj v prášku BODY BASIC SPORT obsahuje 
glycidy a elektrolyty v kombinaci, která  
 

odpovídá potřebám organismu. Tato kombinace 
optimalizuje příjem vody během tělesné aktivity  
a přispívá k zachování výkonu při delším tréninku 
zaměřeném na vytrvalost. 
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