
A MaltoVit javasolt adagolása! 
 

FIGYELEM! 
 

A TERMÉKET KIEMELKEDŐEN MAGAS SZÉNHIDRÁTTARTALOM JELLEMZI! 

 
 

Általános jellegű tájékoztató! 

 
 
A készítményt folyadékba (víz, tea, üdítő ital) keverve, frissítő energiaital készíthető belőle. Viszont 

hatásának megőrzése érdekében, nem javasoljuk összekeverni magas cukortartalmú üdítővel. Ehelyett 

inkább a természetes citromlevet ajánljuk. 

 
Hatásának fokozása érdekében fogyassz hozzá MagneMuscot, mely egyedi összetételénél fogva nem csak 

a görcsök megelőzése ellen kiváló, hanem növeli a sejt energiáját is. 

 
Evezés, futás, triatlon, kerékpár, úszás, vízilabda, labdarúgás, nehézatlétika és egyéb nagy erőkifejtéssel 

járó sportágakhoz, munkához. 

 
Átlagos teljesítmény leadásnál az energiaszükséglet 650-750 Kcal / óra között mozog. 

Folyadék felhasználása a szervezetnek időjárástól függően mozgás közben Max. 0.5 - 0.7 liter / óra 

 
Ennek függvényében: 

 
OPTIMÁLISAN 1gramm / testsúly kg / liter 

 
Tehát: -      50 kg súlyú embernél  50 gramm, vagyis    5 kanál/ liter 

-    75 kg súlyú embernél  75 gramm, vagyis   7,5 kanál /liter 

- 100 kg súlyú embernél 100 gramm, vagyis    10 kanál / liter 

 
Mivel a készítmény, összetevőinél fogva garantálja, hogy az energia a szervezetben a megfelelő helyre 

Jusson, és ott tökéletesen felszívódjon, nincs szükség nagyobb kalória mennyiségre, vagyis nagyobb 

sűrítésre. Extrém időjárási körülmények között, (nagy meleg) a jelenlegi adagolás mellett a 

folyadékbevitelt kell sűríteni. 

 
Javaslat, hogy sportolás előtt az étkezéseknél az elkészített italt fogyassza víz, illetve üdítő 

helyett, valamint a versenyek alatt és után is. 

 
A MaltoVit íztelen, szagtalan. Hosszú időn keresztül történő fogyasztása alatt sem válik terhére a 

nyálkahártyának, a gyomornak és a szervezetnek. 

Kiegészítésnek ajánljuk mellé a MagneMusc, (fokozott izomzat igénybevételre) készítményt, mely 

akkreditált doppinglaborban bevizsgált tiszta készítmény (OSEI)! 

 
A dobozban található 1 kanállal kimert MaltoVit súlya és kalóriaértéke:  10 g (kb. 38,8 kcal, 165 kJ). 

 

 
100 g MaltoVit tartalmaz: 

 
Energia 1.650 kJ 388 kcal Fehérje 0,0 g 

Összetétel: szénhidrát 96,0 g Ebből maltodextrin 90,0 g 

 
Cukor 6,0 g Ebből: - maltóz 4,5 g - glükóz 1,5 g 

Zsír 0,0 g 

Rost 0,0 g 

B1-vitamin 2,0 mg (RDA %: 143) 

Nedvességtartalom Max: 5,0 % 

RDA%: A felnőttek számára javasolt napi bevitel. 

Gyártó: Biyo-Product Kft 

Forgalmazó: Greifen Hungary Bt. 
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