
250 ml

Osm hodin perfektně balancovaného 
stavu na práci, přemýšlení a kreativitu.

Vymyšleno a vyrobeno 
v České Republice.

první český brainhack drink

Doplněk stravy – Sycený čajový nápoj s aktivními látkami, vitaminy a se sladidlem. Složení: výluh z čajů 
Sencha a Matcha 92,1% (voda, Sencha 0,7 %, Matcha 0,8 %), sladidlo: erythritol, MCT olej, oxid uhličitý, 
vitamínový mix Quali®-blend (vitaminy B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, E, C), korálovec ježatý extrakt, gu-
arana extrakt, N-acetyl L-tyrosin, citikolin (Cognizin®), Matcha, regulátor kyselosti: kys. askorbová, L-the-
anin. Vegan. Neobsahuje lepek ani laktózu. Před otevřením obraťte dnem vzhůru. Obsahuje kofein – není 
vhodné pro děti a těhotné ženy (141 mg na jednu porci). Není určeno osobám mladším 18 let. Uložte 
mimo dosah dětí. Doplněk stravy nenahrazuje pestrou stravu. Doporučené denní dávkování: Balení (250 
ml) obsahuje jednu porci a představuje 1/2 doporučené denní dávky. Nepřekračujte konzumaci dvou por-
cí (500 ml) denně. V případě užívání léků na předpis se o vhodnosti konzumace poraďte se svým lékařem.

Cognizin® je registrovaná obchodní známka KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
Minimální trvanlivost do konce: viz dno plechovky. Chraňte před mrazem, přímým 
slunečním svitem a teplotami nad 25°C. Výrobce: Zázračná s.r.o., Vachova 45/6, 
Brno 602 00. Další osmičku objednáte na: www.zazracnaosmicka.cz

*procento referenční hodnoty příjmu

Nutriční 
údaje 

ve 100 ml

Nutriční údaje na 
jednu porci (250 ml) 

= 1/2 doporučené 
denní dávky

Energetická hodnota 79 kJ/19 kcal 198 kJ/47 kcal
Tuky 1,9 g 4,8 g
z toho nasycené  
mastné kyseliny 1,9 g 4,8 g
Sacharidy 5 g 13 g
z toho cukry 0 g 0 g
polyalkoholy 4,8 g 12 g
Vláknina 0,7 g 1,8 g
Bílkoviny <0,5 g 0,6 g
Sůl 0 g 0 g
Vitaminy a minerální látky
Thiamin (B1) 0,88 mg (80 %*) 2,2 mg (200 %*)
Riboflavin (B2) 1,12 mg (80 %*) 2,8 mg (200 %*)
Niacin (B3) 12,8 mg (80 %*) 32 mg (200 %*)
Kyselina pantothenová (B5) 4,8 mg (80 %*) 12 mg (200 %*)
Vitamin B6 1,12 mg (80 %*) 2,8 mg (200 %*)
Biotin (B7) 40 μg (80 %*) 100 μg (200 %*)
Kyselina listová (B9) 160 μg (80 %*) 400 μg (200 %*)
Vitamin B12 2 μg (80 %*) 5 μg (200 %*)
Vitamin E 9,6 mg (80 %*) 24 mg (200 %*)
Vitamin C 54 mg (67,5 %*) 135 mg (169,8 %*)

Obsah 
aktivních 
látek

Množství 
na jednu porci 

(250 ml)

Citikolin (Cognizin®) 250 mg
N-acetyl L-tyrosin 350 mg
L-theanin 139 mg
Kofein 141 mg
MCT olej (100 % C8 -
kyselina kaprylová) 4800 mg

Korálovec ježatý 500 mg
Guarana 400 mg

PANTONE 122 C BLACK


