
Každá tableta obsahuje 800 mg guaranového prášku.
DOPORUČENÉ DENNÍ DÁVKOVÁNÍ: 2 až 4 tablety denně.
Skladujte dobře uzavřené na chladném a suchém místě.

30-denní záruka vrácení penĕz. Tento produkt vyrobený výhradně 
pro Herbalife je možné zakoupit pouze prostřednictvím nezávislých 
distributorů Herbalife.

UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte doporučené denní dávkování. 
Doplňky stravy jsou určeny k doplňování bĕžné stravy a nemĕly by 
nahrazovat pestrou stravu. Ukládat mimo dosah dĕtí! Výrobek není 
určen pro děti do 3 let.

Každá tableta obsahuje 800 mg guaranového prášku.
ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA: 2 až 4 tablety denne. 
Skladujte dobre uzavreté na chladnom a suchom mieste.

30-dňová záruka vrátenia peňazí. Tento produkt vyrobený 
výhradne pre Herbalife je možné zakúpiť len prostredníctvom 
nezávislých distribútorov Herbalife.

UPOZORNENIE: Ustanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie 
prekročiť. Výživové doplnky sú určené ako doplnok bežnej stravy a 
nesmú sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. Uskladňujte mimo 
dosahu malých detí! Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov.

Nutriční informace
Výživová hodnota
 V denní dávce (4 tabletách)

Denná dávka (4 tablety)
Prášek ze semen guarany • Prášok zo semien guarany . . . . . . .  3,2 g
   z toho: kofein • z toho: kofeín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 mg

SLOŽENĺ: Prášek ze semen guarany (78,4 %), plnidlo (uhličitan 
vápenatý), protispékavé látky (mastné kyseliny, oxid křemičitý, 
hořečnaté soli mastných kyselin), zahušťovadla (arabská guma, 
sodná sůl karboxymethylcelulosy, guma guar), potah tablety [lešticí 
látka (hydroxypropylmethylcelulosa), zahušťovadla (mikrokrystalická 
celulosa, mastné kyseliny)].
ZLOŽENIE: Prášok zo semien guarany (78,4 %), objemové činidlo 
(uhličitan vápenatý), protihrudkové činidlá (mastné kyseliny, oxid 
kremičitý, horečnaté soli mastných kyselín), zahusťovadlá (arabská 
guma, sodná soľ karboxymetylcelulózy, guarová guma), poťah 
tablety [povlaková látka (hydroxypropylmetylcelulóza), zahusťovadlá 
(mikrokryštalická celulóza, mastné kyseliny)].

Prodávající • Distribúcia:
HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à R.L.
c/o HERBALIFE EUROPE LIMITED 
The Atrium, 1 Harefield Road
Uxbridge, Middlesex UB8 1HB, U.K. ©2015 HERBALIFE
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 Minimální trvanlivost do a číslo šarže: Viz dno nádobky
 Minimálna trvanlivosť do identifikácia a dávky: Vid’ údaje na dne nádoby

60 TABLET | TABLIET
NETTO HMOTNOST | NETTO HMOTNOSŤ: 61,2 g e 

 Guaranové tablety
DOPLNĚK STRAVY 
Přírodní guarana doplněk stravy v tabletách
 VÝŽIVOVÝ DOPLNOK 
Prírodná guarana výživový doplnok 
v tabletách
Obsahuje kofein. 
Není vhodné pro děti a těhotné ženy 
(128 mg ve 4 tabletách, denní dávka).
Obsahuje kofeín. 
Neodporúča sa deťom ani tehotným ženám 
(128 mg na 4 tablety, denná dávka).
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