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 L-CARNITINE

Distributed by BioTech USA Kft. 1033 
Budapest, Kiscsikós köz 11., Hungary./ 
Forgalmazó: BioTech USA Kft. 1033 
Budapest, Kiscsikós köz 11., 
Magyarország.
Origin: EU/ Származási hely: EU.
Net weight/Nettó tömeg:      80 g
/20 effervescent tablets/20 pezsgőtabletta

1 L-CARNITINE - LEMON-LIME FLAVOURED FOOD SUPPLEMENT EFFERVESCENT TABLETS WITH SWEETENER. 
RECOMMENDED USE: Dissolve 1 effervescent tablet into 200 ml cold water. Consume 1 tablet daily. Do not exceed the 
recommended dosage! INGREDIENTS: acid (citric acid), acidity regulator (sodium carbonates), L-carnitine L-tartrate 12.5%, 
bulking agent (sorbitol), flavourings, sweetener (sucralose), colour (riboflavins). BEST BEFORE (day/month/year): see on the 
bottom of tube. Store product tightly closed in a cool, dry place. WARNINGS: Keep out of reach of children! Food supplements do 
not replace a balanced nutrition and healthy lifestyle. Not recommended for pregnant or nursing women. ó L-CARNITINE - 
CITROM-LIME ÍZŰ, L-KARNITINT TARTALMAZÓ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ PEZSGŐTABLETTA ÉDESÍTŐSZERREL. CUKORMENTES. 
FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT: Oldjon fel 1 pezsgőtablettát 200 ml hideg vízben. Fogyasszon 1 pezsgőtablettát naponta. Az ajánlott 
napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! ÖSSZETEVŐK: étkezési sav (citromsav), savanyúságot szabályozó anyag (nátrium-kar-
bonátok), L-karnitin L-tartarát 12,5%, tömegnövelő szer (szorbit), aromák, édesítőszer (szukralóz), színezék (riboflavinok). 
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI (nap/hó/év): lásd a tubus alján. Szorosan lezárva, hűvös, száraz helyen tárolandó. FIGYELMEZTETÉSEK: A 
terméket kisgyermekek elől elzárva tárolja! Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az 
egészséges életmódot! A termék fogyasztása terhes és szoptató nők számára nem ajánlott. Supplement Facts in 1 
tablet/Hatóanyagok 1 tablettában (daily amount/napi adag: 1 tablet/1 tabletta, servings per container/adagok száma a 
termékben: 20): L-carnitine L-tartrate/L-karnitin L-tartarát 500 mg, - of which L-carnitine/amelyből L-karnitin 335 mg. Sugar 
free: <0.5 g sugar/100 ml ready to drink product./Cukormentes: <0,5 g cukor/100 ml fogyasztásra kész termékben.
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