
DRAINER - ODVODNENIE 

Doplnok stravy so sladidlami 

Instantný prášok na prípravu nápoja s broskyňovou príchuťou, s obsahom rastlinných zložiek, so 
sladidlami.  
 

Ideálný doplnok ku všetkým typom redukčných diét. 
 
Hmotnosť 1 vrecúška/porcie: 7 g 

Celková hmotnosť: 105 g (15 vrecúšok) 

PRIEMERNÁ VÝŽIVOVÁ HODNOTA VÝROBKU: 

 na 100 g na 1 vrecúško (7 g) 

Energetická hodnota   

kJ 1508 106 

kcal 355 25 

Výživové hodnoty   

Tuky (g) 0,13 0,01 

z toho nasýtené mastné kyseliny (g) 0,07 0,005 

Sacharidy (g) 83,2 5,8 

z toho cukry (g) 7,0 0,49 

Vláknina (g) 4,1 0,28 

Bielkoviny (g) 3,3 0,23 

Soľ (g) 0,74 0,05 

 

Zloženie – účinné látky Obsah v 1 vrecúšku (7 g) 

Extrakt z čierneho čaju – listy (Camellia sinensis L.) 
obsahujúci: 

580 mg 

kofeín 17 mg 

Extrakt z jaseňových listov (Fraxinus excelsior L) 300 mg 

Extrakt z kvetov ružového ibišteka (Hibiscus sabdariffa L.) 100 mg 

Extrakt z koreňa púpavy (Taraxacum dens leonis) 
obsahujúci: 

300 mg 

kyselinu chlorogénovú 9 mg 

Extrakt zo stopky čerešne (Prunus cerasus L. a/nebo Prunus 
avium L.) 

300 mg 

Extrakt z nadzemných častí túžobníka brestového 
(Filipendula ulmaria L.) 

300 mg 

Extrakt z kvetu bazy (Sambucus nigra L.) obsahujúci: 270 mg 

rutín 5 mg 

Extrakt zo semien fenikla (Foeniculum vulgare Mill.) 150 mg 

Prášok z jablčného octu 150 mg 

Extrakt z plodov opuncie (Opuntia ficus indica) obsahujúci: 80 mg 

betalaín 36 μg 

Extrakt zo zeleného čaju – listy (Camellia sinensis L.) 
obsahujúci: 

200 mg 

kofeín 10 mg 

polyfenoly 110 mg 



katechíny 60 mg 

EGCG (epigalokatechín galát) 30 mg 

Celkový obsah polyfenolov (z púpavy a zeleného čaju) 119 mg 

Celkový obsah kofeínu (z čajových extraktov) 27,4 mg 

 
Zloženie: Maltodextríny, extrakt z čierneho čaju, aróma, extrakt zo stopiek čerešní, extrakt 
z túžobníka brestového, extrakt z koreňa púpavy lekárskej, extrakt z listov jaseňa, extrakt z bazových 
kvetov, extrakt zo zeleného čaju, extrakt z feniklových semien, jablčný ocot v prášku, extrakt z kvetov 
ibišteka, extrakt z plodov opuncie, protihrudkujúca látka: oxid kremičitý, sladidlá: sukralóza a 
acesulfám K. 
 
Odporúčaná dávka: 1 vrecúško denne. 
 
Príprava a použitie: Obsah vrecúška 7 g rozpusťte za stáleho miešania v 1,5 l studenej vody a 
popíjajte počas celého dňa. 
 

Dôležité upozornenie: Výrobok sa nesmie používať ako náhrada pestrej stravy a zdravého životného 
štýlu. Odporúčaná denná dávka sa nesmie prekročiť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy. 
Určené len pre dospelých. Obsahuje kofeín. 
 
Skladovanie: Skladujte v tme a suchu pri teplote 15 – 22 °C, chráňte pred priamym slnečným 
žiarením. Uchovávajte mimo dosah malých detí. 
 
Šarža a minimálna trvanlivosť do konca (mesiac/rok): Viď. údaj na jednotlivých vrecúškach. 
 
Krajina pôvodu: Francúzsko 


