
 

 

ENERVIT Carbo Tablets 

Přijímat energii a minerály nebylo nikdy jednodušší 

 
Energetické tablety Enervit GT Sport jsou připravené tak, abyste je mohli mít vždy u sebe 

k okamžitému použití. Mají vysoký obsah více druhů sacharidů pro rychlé zažehnání 

nastupující únavy i pro průběžné doplňování energie. 

 

NUTRIČNÍ HODNOTY 

 

 

KDY A JAK POUŽÍT 

Během námahy je možné konzumovat od 6 do 14 kusů, v závislosti od intenzity a délky 

trvání fyzické námahy. Tabletu vždy důkladně rozkousejte a poté zapijte nápojem. 

 

 Tablety obsahují protikřečové minerální látky. 
 Jsou určené k přímo konzumaci. 
 Doba nástupu účinku je okamžitá, doba účinku 1 tablety je 20 minut. 
 

ÚČINKY 

 Energetické tablety pro okamžité doplnění rychle vstřebatelné energie (maltodextrin, 

dextróza) a potlačení únavy z nedostatku energie. 

 Fruktóza zajistí průběžné a postupné doplňování energie. 

 Doplněny o vitaminy skupiny B a sodík. 

 Vitaminy B (B1, B2, B3 a B5) přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke 

správnému energetickému metabolismu. 

 Snadná manipulace během výkonu, jsou lehce rozpustné v ústech. 

Nutriční hodnoty 100 g 1 tableta (4 g) 6 tablet (24 g) 

Energetická 
hodnota 

388 kcal  
1 646 kJ 

15,5 kcal      
65,8 kJ 

93,1 kcal         
395 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 0 

Sacharidy (g) 90 3,6 21,6 

z toho cukr (g) 84 3,36 20,16 

Tuky (g) 2,9 0,12 0,7 

z toho nasycené (g) 2,76 0,11 0,66 

Vláknina (g) 1,1 0,04 0,26 

Vitamin B1 (mg) 0,5 0,02 0,12 

Vitamin B2 (mg) 0,5 0,02 0,12 

Vitamin B3 (mg) 6 0,24 1,44 

Vitamin B5 (mg) 2,5 0,1 0,6 

Sůl (mg) 213 8,52 51,12 

Hořčík (mg) 56,2 2,25 13,5 



 

 

 

PŘEDNOST 

Nezaberou moc místa, při sportu nepřekáží, ale zato odvedou výbornou službu doplněním 

energie i protikřečových minerálů. 

 

SLOŽENÍ 

Fruktóza (31,5 %), dextróza (28,3 %), sacharóza (26,7 %), maltodextrin (3,9 %) - regulátor 

kyselosti: kyselina citronová, zahušťovadlo: arabská guma, kukuřičný škrob (0,83%), citran 

draselný, citran hořečnatý, chlorid sodný, antioxidant: kyselina askorbová, mix vitamíny 

(thiamin hydrochlorid, riboflavin, nikotinamid, vápník D-pantothenát). 

Může obsahovat stopy obilovin obsahujících lepek, vejce, sóju, mléko, sezam, ořechy. 

Příchuť: citron  

 

Balení: krabička 24 tablet, tuba 12 tablet 

 

 


