
 Napój energetyzujący 250 ml

Skład:

Wartość odżywcza w 100ml:

Witaminy  100ml:

Oh!Drink
Eurohost Maciej Heród

ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
NIP 675 121 19 30 

sklep@oh-drink.pl
Nr tel. 796 800 070

puszka aluminiowa typu: slim

woda, cukier, glukoza, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna 

(400mg/100ml), regulator kwasowości: cytrynian trisodowy, 

kofeina (32mg/100ml), aromat, barwnik: E 150c, witaminy: 

niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6 ryboflawina, B12.

Wartość energetyczna

Białko

Węglowodany

Tłuszcze

: 197kJ/46 kcal 

: 0,35 g 

: 10,8 g

 : 0,0 g

Niacyna (PP)

Kwas pantotenowy (B5)

Witamina (B6)

Ryboflawina (B2)

Witamina (B12)

 : 7,00 mg (44%*) 

: 2,00 mg (33%*) 

: 1,4 mg (100%*)

: 0,53 mg (38%*)

: 0,5 ug (20%*)

ENERGY DRINK

gazowany z tauryną i kofeiną - zalecany 
dla osób dorosłych, których praca, hobby 
lub wykonywane czynności wymagają 
wzmożonego wysiłku fizycznego i 
psychicznego.
Niewskazany dla dzieci i osób wrażliwych 
na kofeinę. Nie mieszać z alkoholem.
Nie zamrażać.

woda, cukier, glukoza, kwas cytrynowy, 
dwutlenek węgla, tauryna (400mg/100ml), 
regulator kwasowości: cytrynian 
trisodowy, kofeina (32mg/100ml), aromat, 
barwnik: E 150c, witaminy: niacyna, kwas   
pantotenowy, witamina B6, ryboflawina, 
B12. 

*procent zalecanego dziennego spożycia.
Wyprodukowane w UE 

Najlepiej spożyć:
patrz na dole opakowania 

Wartość energetyczna
Białko
Węglowodany
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Kwas pantotenowy (B5)
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: 0,0 g

: 7,00 mg (44%*)
: 2,00 mg (33%*)
: 1,4 mg (100%*)
: 0,53 mg (38%*)
: 0,5 ug (20%*)

Skład:

NAPÓJ ENERGETYZUJĄCY

Wartość odżywcza w 100ml

Witaminy w 100ml

Best before: see on the bottom 
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 Napój energetyzujący 250 ml

Ilość
w zgrzewce 

Ilość zgrzewek
na palecie

Ilość puszek
na palecie

Ilość zgrzewek
w poziomie
na palecie 

Ilość warstw
na palecie

Wymiar etykiety
(cm, wys. x szer.)

Wymiar puszki
(cm, wys. x szer.)

Wymiar zgrzewki
(cm, wys. x szer. x dł.)

Wymiary palety
(cm, wys. x szer. x dł.)

12,3 x 16,6 netto
(12,9 x 17,2 brutto)

13,5 x 5,3 137 x 215 x 324 152 x 80 x 120

Waga puszki
(kg)

Waga zgrzewki
(kg)

Waga palety
(puszki + paleta ,kg)

0,27 6,6 792 + 25 = 817

Oh!Drink
Eurohost Maciej Heród

ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
NIP 675 121 19 30 

sklep@oh-drink.pl
Nr tel. 796 800 070

puszka aluminiowa typu: slim

Pakowanie

Wymiary

Waga

24     120    2880    12      12


