
SUPLEMENT DIETY 

 

CMPower Energia i koncentracja to suplement diety w postaci tabletek musujących o smaku 
limetkowym. Kofeina zawarta w produkcie pomaga zwiększyć koncentrację. Witamina B6 oraz B2 
przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina B12 pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Kwas pantotenowy przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.  Produkt przeznaczony jest dla osób 
dorosłych z wyłączeniem kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. 

 

Masa netto:  80 g. 

 

Nazwa skład-
nika 

Zawartość  
w 1 tabletce 

%RWS * 

Tauryna 400 mg ** 

Kofeina  75 mg ** 

Inozytol 20 mg ** 

Ryboflawina 1,7 mg 121,4 

Witamina B6 0,67 mg 47,9 

Niacyna (wita-
mina B3) 

6 mg 
37,5 

Witamina B12 0,75 μg 30 

Kwas Pantote-
nowy  

2 mg 
33,3 

*Referencyjna Wartość Spożycia  

** RWS nie została określona  

 
Zawartość opakowania: 20 tabletek musujących. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka dziennie.  
Korzystny efekt fizjologiczny występuje w przypadku spożycia 1 tabletki dziennie. 

Sposób użycia: Rozpuścić 1 tabletkę w 200 ml chłodnej wody. Dokładnie wymieszać. Produkt do 
spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu. 

 

Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 

Warunki przechowywania: przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób 
niedostępny dla małych dzieci. 

 

Składniki: Kwas cytrynowy (regulator kwasowości), wodorowęglan sodu, sorbitol (substancja wypeł-
niająca), tauryna, kwas jabłkowy (regulator kwasowości), aromat limetkowy, kofeina, glikol poliety-
lenowy (substancja wiążąca), inozytol, sacharynian sodu (substancja słodząca), aspartam (substancja 
słodząca), amid kwasu nikotynowego (wit. B3), D-pantotenian wapnia (wit. B5), ryboflawina (wit. B2), 
chlorowodorek pirydoksyny (wit. B6), cyjanokobalamina (wit. B12). 
 
  
 



Ostrzeżenia: Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. W przypadku nadmiernego spożycia 
może wystąpić zagrożenie zdrowia. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma 
zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. Suplement diety zawiera substancje 
słodzące. Spożycie w nadmiernych ilościach może mieć efekt przeczyszczający. Zawiera kofeinę: nie 
zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Nie stosować z innymi produktami będącymi źródłem 
kofeiny lub innych składników o podobnym działaniu. 

 

Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 

90-613 Łódź 

 

 

 

 


