
Factor Base NO - prášková směs pro přípravu nápoje s příjemnou ovocnou chutí 
pro celkové povzbuzení organizmu. Arginin a citrulin jsou přirozenou součástí me-
tabolizmu, účastní se mj. syntézy oxidu dusnatého, důležité složky metabolizmu. 
Vitamin C podporuje energetický metabolizmus, pomáhá snižovat míru únavy 
a vyčerpání. Přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje psychickou 
aktivitu a správnou funkci imunitního systému. Ibišek povzbuzuje organizmus, 
dodává vitalitu a energii, pomáhá při únavě. Stimuluje mentální i fyzickou aktivitu, 
tlumí pocity „těžkých nohou“. Kyselina listová přispívá k normální syntéze amino-
kyselin a metabolizmu homocysteinu. Pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání, 
podporuje krvetvorbu, psychickou činnost a funkci imunitního systému.

Složení: fruktóza 6,16 g, L-arginin hydrochlorid 4,20 g, rozpustná vláknina 
1,40 g, L-citrulin 1,05 g, vitamin 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.

Factor Base NO - prášková zmes na prípravu nápoja s príjemnou ovocnou chuťou 
pre celkové povzbudenie organizmu. Arginín a citrulín sú prirodzenou súčasou me-
tabolizmu, zúcastnujú sa oi. syntézy oxidu dusnatého, dôležitej zložky metabolizmu. 
Vitamín C podporuje energetický metabolizmus, pomáha znižovať mieru únavy 
a vyčerpania. Prispieva k normálnej činnosti nervovej sústavy, podporuje psychickú 
aktivitu a správnu funkciu imunitného systému. Ibištek povzbudzuje organizmus, 
dodáva vitalitu a energiu, pomáha pri únave. Stimuluje mentálnu aj fyzickú aktivitu, 
tlmí pocity „ťažkých nôh“. Kyselina listová prispieva k správnej syntéze aminokyselín 
a metabolizmu homocysteínu. Pomáha znižovat mieru únavy a vyčerpania, podporuje 
krvotvorbu, psychickú činnost a funkciu imunitného systému.

Zloženie: fruktóza 6,16 g, L-arginín hydrochlorid 4,20 g, rozpustná vláknina 
1,40 g, L-citrulín 1,05 g, vitamín C (kys. L-askorbová) 770 mg (tj. 962 % RVH*), 
ibištekový extrakt 420 mg, kyselina listová 420 μg (210 % RVH*) v dennej 
dávke 14 g prípravku. *RVH = referencná výživová hodnota.

DoplnĚk stravy k podpoŘe
tĚlesných funkcí
Doplnok stravy k podpore
telesných funkcií

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. Nepřekračujte doporučené dávkování. Ukládejte mimo 
dosah dětí! Skladujte v  temnu a  chladu při teplotě do 20 °C. Notifi kováno 
na MZe ČR. Testováno v akreditované laboratoři na mikrobiologickou 
nezávadnost a  nepřítomnost těžkých kovů. Číslo šarže: uvedeno na 
obalu. Minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu. 

Obsah balení: 400 g
Doporučené dávkování: 1× denně 14 gramů (2 čajové lžičky) 
rozpustit ve vlažné vodě.

 Výrobce: O.K.G.,s.r.o., Hybešova 42, 
 602 00 Brno, CZ

Výrobek jsou oprávněni nabízet pouze nezávislí partneři O.K.G., s.r.o. 
Vyrobeno v České republice.

Upozornenie: Nie je určené pre deti. Tehotné a dojčiace ženy iba po kon-
zultácii s lekárom. Uschovajte mimo dosahu detí! Uchovajte v temnote pri 
teplote +5 až + 20 °C. Nevystavujte priamemu slnku! Ustanovená odporúčaná 
denná dávka sa nesmie presiahnut. Výrobok sa nesmie používať ako náhrada 
rozmanitej stravy. Testované v akreditovanom laboratóriu na mikrobio-
logickú nezávadnost a neprítomnost tažkých kovov.  Minimálna trvan-
livosť: dátum je uvedený na obale. Číslo šarže: dátum je uvedený na obale.
 
Obsah balenia: 400 g
Odporúčané dávkovanie: 1 × denne 14 gramov (2 čajové lyžičky)
rozpustiť vo vlažnej vode.

 Výrobca: O.K.G.,s.r.o., Hybešova 42, 
 602 00 Brno, CZ

Výrobok sú oprávnení ponúkat iba nezávislí partneri O.K.G., s.r.o 
Vyrobené v Českej republike.E20-04/01 E20-04/01 

Zcela bez chemické stabilizace

Vhodné pro vegetariány

Bez umělých barviv

Bez laktózy

HACCP


