
CZ: Factor Base NO – prášková směs pro přípravu ná-
poje s  příjemnou ovocnou chutí pro celkové povzbuzení 
organismu. Arginin a citrulin jsou přirozenou součástí 
metabolismu, účastní se mj. syntézy oxidu dusnatého, 
důležité složky metabolismu. Vitamín C podporuje ener-
getický metabolismus, pomáhá snižovat míru únavy 
a vyčerpání. Přispívá k normální činnosti nervové sousta-
vy, podporuje psychickou aktivitu a správnou funkci imu-
nitního systému. Ibišek povzbuzuje organismus, dodává 
vitalitu a energii, pomáhá při únavě. Stimuluje mentální 
i fyzickou aktivitu, tlumí pocity „těžkých nohou“. Kyselina 
listová přispívá k  normální syntéze aminokyselin a me-
tabolismu homocysteinu. Pomáhá snižovat míru únavy 
a vyčerpání, podporuje krvetvorbu, psychickou činnost 
a funkci imunitního systému.

Doporučené dávkování: 2 čajové lžičky (cca 7 g) roz-
puštěné v cca 150 ml vlažné vody 2× denně.

Doplněk stravy k podpoře tělesných funkcí
Výživový doplnok pre podporu telesných funkcií

Suplement diety stymulujący
funkcjonowanie organizmu

400 g

PL: Preparat Factor Base NO – suplement diety w po-
staci proszku do samodzielnego przygotowania napoju 
o  doskonałym aromacie i przyjemnym smaku. Jest on 
mieszanką składników wspierających funkcjonowanie 
organizmu. Arginina i cytrulina, to naturalnie wystę-
pujące w organizmie ludzkim aminokwasy. Witamina C 
wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny 
i przyczynia się do właściwego funkcjonowania układu 
nerwowego i odpornościowego. Hibiskus eliminuje 
nadmiar wody z organizmu i pomaga usuwać zbędne 
produkty przemiany materii. Wpływa korzystnie na stan 
naczyń krwionośnych, pobudza organizm i stymuluje 
aktywność umysłową. Kwas foliowy przyczynia się do 
prawidłowej syntezy aminokwasów i uczestniczy w me-
tabolizmie homocysteiny. Pomaga zmniejszać uczucie 
zmęczenia i znużenia, pobudza procesy krwiotwórcze 
i wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego.
Zalecane spożycie: 2 łyżeczki (około 7 g) 2 razy 
dziennie – rozpuścić w 150 ml wody.

Uwaga: Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Stosowanie u kobiet w cią-
ży lub karmiących wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 
Nie jest przeznaczony dla dzieci. Nie należy przekraczać 
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrów-
noważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego 
stanu zdrowia.
Przechowywać w ciemnym miejscu, w temperaturze do 
20 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Składniki: Fruktoza 6,16 g, L-arginina HCL 4,20 g, 
Błonnik rozpuszczalny 1,40 g, L-cytrulina 1,05 g, 
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 770 mg (962 % 
RWS*), Wyciąg z hibiskusa 420 mg, Kwas foliowy 
420 µg (210 % RWS*)w zalecanej porcji dziennej 
14 g. *RWS = referencyjna wartość spożycia

Najlepiej spożyć przed końcem: data minimalnej trwa-
łości podana na opakowaniu.
Nr partii: data podana na opakowaniu. 
Producent: O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, 
Republika Czeska.
Preparat może być oferowany wyłącznie przez niezależ-
nych dystrybutorów � rmy O.K.G., s.r.o.

SK: Odporúčané dávkovanie: 2 čajové lyžičky (cca 7 g) roz-
pustené v cca 150 ml vlažnej vody 2× denne.
Zloženie: Fruktóza 6,16 g, L-Arginín hydrochlorid 4,20 g, Roz-
pustná vláknina 1,40 g, L-Citrulín 1,05 g, Vitamín C (kys. L-askor-
bová) 770 mg (tj. 962 % RNH*), Ibištekový extrakt 420 mg, Kyse-
lina listová 420 µg(210 % RNH*) v dennej dávke 14 g prípravku.
 *RNH = referenčná výživová hodnota
Upozornenie: Nie je určené pre deti. Tehotné a dojčiace ženy 
iba po konzultácii s  lekárom. Uschovajte mimo dosahu detí! 
Uchovajte v temnote pri teplote +5 až + 20 °C. Nevystavujte 
priamemu slnku! Ustanovená odporúčaná denná dávka sa ne-
smie presiahnuť.
Výrobok sa nesmie používať jako náhrada rozmanitej stravy.
Minimálna trvanlivosť: dátum je uvedený na obale.
Číslo šarže: dátum je uvedený na obale.
Výrobca: O.K.G., s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno,
Česká republika.
Výrobok sú oprávnení ponúkať iba nezávislí distribútori O.K.G., s.r.o.

Složení: Fruktóza 6,16 g, L-arginin hydrochlorid 4,20 g, 
rozpustná vláknina 1,40 g, L-citrulin 1,05 g, vitamín C (kys. 
L-askorbová) 770 mg (tj. 962 % RVH*), ibiškový extrakt 
420 mg, kyselina listová 420 µg (210 % RVH*) v denní dávce 
14 g přípravku. *RVH = referenční výživová hodnota

Upozornění: Výrobek není určen pro děti, těhotné a kojící 
ženy pouze po konzultaci s lékařem. • Výrobek nenahrazuje 
pestrou a vyváženou stravu a zdravý životní styl. • Nepře-
kračujte doporučené dávkování. • Ukládejte mimo dosah 
dětí! • Skladujte v temnu a chladu při teplotě do 20 °C.
Minimální trvanlivost do: datum uvedeno na obalu.
Číslo šarže: datum uvedeno na obalu. Šarže testována 
v akreditované laboratoři na mikrobiologickou nezávadnost 
a nepřítomnost těžkých kovů. Noti� kováno na MZe ČR.
Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí 
distributoři O.K.G., s.r.o.
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