
 
Isodrink 15x30 g, doplněk stravy, „s cukry“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu.  
 
Složení: fruktóza, kukuřičný maltodextrin, kyselina 
citrónová, kyselina vinná, hydrogenuhličitan sodný, 
chlorid sodný, chlorid draselný, uhličitan hořečnatý, 
Vitamin C, barvivo: E160a Beta karoten (pouze 
v příchuti pomeranč a broskev), sušená broskvová 
šťáva (v příchuti broskev), sušená pomerančová 
šťáva (v příchuti pomeranč), sušená citrónová šťáva 
(v příchuti citrón), aroma. 
Dávkování: 1-4 sáčky (30 - 120 g) denně, 
doporučené ředění pro přípravu isotonického 
nápoje je 60 g na 1l vody 
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C 
mimo dosah slunečního záření. Nevystavujte 
vlhkosti a mrazu. 
Upozornění: Připravený nápoj spotřebujte během 24 hodin. Není vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy. Nejedná se o 
náhradu pestré stravy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní doporučené dávkování.  
Obsah balení: 15ks x 30g (450 g) 
Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
Výrobce: Volchem s.r.l. Itálie 
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845, 530 03 Pardubice, Česká republika 
www.volchem.cz     
 

Isodrink 15x30 g 100 g 1 odměrka VNR 
Energetická  
hodnota 

373 kcal 
1587 kJ 

224 kcal 
954 kJ 

11% 

Tuky 0 g 0 g  
Sacharidy 88,3 g 53 g 20% 
Z toho cukry 70 g 42 g 47% 
Z toho polymery 
glukózy 

18,3 g 11 g  

Bílkoviny 0 g 0 g  
Sodík 0,77 g 460 mg  
Draslík 0,28 g 173 mg  
Hořčík 93,3 mg 56 mg 15% 
Chloridy 0,93 g 558 mg 70% 
Vitamín C 167 mg 100 mg 125% 
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