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Zloženie: Pramenitá voda sýtená CO2, cukor, kyselina citrónová, 
prírodné farbivo E150d, farbivo E104 a E102, prírodná aróma, taurín 
(max. 4 000 mg/l) a kofeín (max. 320 mg/l), vitamíny: niacín (nikotínamid), 
vitamín C (kyselina askorbová), vitamín B1 (tiamín), vitamín B2 (riboflavín), 
vitamín B6 (pyridoxín), konzervačná látka E211. Maximálna odporučená 
denná dávka je 500 ml. Nie je vhodný pre diabetikov, deti, osoby citlivé 
na kofeín, pre tehotné a dojčiace ženy. 
Držte mimo dosahu detí (obsahuje kofeín). 
Nemiešať s alkoholom. 
Skladujte pre teplote 4oC - 25oC.
Podávajte chladené.
Spotrebujte do dátumu uvedeného na uzávere.

   ATOM energy drink je funkčný nápoj s vyváženou kombináciou 
ingrediencií. Je špeciálne určený pre obdobie zvýšenej mentálnej alebo 
fyzickej námahy pre špičkových športovcov, tvrdo pracujúcich 
manažérov, aktívnych študentov, alebo vodičov nachádzajúcich sa na 
dlhých cestách.
    Doporučuje sa vypiť jedna fľaša ATOM energy drinku 30 min pred 
začatiatkom činnosti vyžadujúcej si koncentráciu či pred začiatkom 
športovej aktivity, alebo hry. Odporúčaná denná dávka, zahrňujúca 
jednorázovú konzumáciu energetického nápoja ATOM energy drinku by 
mala vyhovovať individuálnemu príjmu kofeínu a to sa odlišuje od 
človeka k človeku. Množstvo kofeínu v jednej fľaši ATOM enery drinku 
sa vyrovná množstvu kofeínu v šálke filtrovanej kávy.

Účinky ATOM energy drinku:
- zvyšuje výkonnosť
- zlepšuje koncentráciu a zvyšuje schopnosť reakcie
- zvyšuje bdelosť
- zlepšuje emocionálnu rovnováhu
- stimuluje metabolizmus
- zabezpečuje okamžitý prísun energie a vitamínov

Nápoj obsahuje:
Bielkoviny
Cukry
Vitamín C (kyselina citrónová)
Niacín (nikotinamid)
Vitamín B6 (pyridoxín)
              B1 (tiamín)
              B2 (riboflavín)

Energetická hodnota v 100 ml nápoja: 223 kj/53 kcal
Sýtené  CO2

S VYSOKÝM OBSAHOM KOFEÍNU, TAURÍNU A VITAMÍNOV

Balenie:

100 ml
0,75 g

13,00 g
19,50 g

7,00 g
2,20 mg
0,34 mg
0,50 mg

%RDA
-     
-     

32,5 %
39 %

110 %
24 %
31 %

balík - 12 ks
obsah fľaše: 330 ml
1 vrstva = 22 balíkov = 264 ks
1 paleta = 5 vrstiev = 110 bal. = 1 320 ks

rozmer balíka: 175 x 230 x 200
váha balíka: 4,56 kg
výška palety: 1 250 mm
váha palety: 530 kg

balík - 6 ks

1 vrstva = 44 balíkov = 264 ks
1 paleta = 5 vrstiev = 220 bal. = 1 320 ks

rozmer balíka: 115 x 175 x 200
váha balíka: 2,28 kg
výška palety: 1 250 mm
váha palety: 530 kg


