
 

 Skybaby Energy Drink Classic  
 

Termék Specifikáció – Összetevők listája  
 

 

 
 TERMÉK  

 
 

NETTÓ TÉRFOGAT  
MINŐSÉGÉT MEGŐRZI  

KIADÁS IDŐPONTJA  

GYÁRTÓHELY  
FORGALMAZÓ 

SARZS  

: Skybaby Energy Drink Classic – Tuttifrutti-, és kékszőlő ízű, 

koffeintartalmú, vitaminozott, szénsavas, alkoholmentes ital 
édesítőszerrel (szteviával), cinkkel és L-argininnel. Pasztőrözött.  

: 250ml fémdoboz  
: 1 év (nap/hónap/év): lásd a doboz alján  

: 2018. Február 16.  

: HELL ENERGY Magyarország Kft. (3800 Szikszó, Hell u. 1.)  

: Skybaby SD Kft, 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám utca 16-18 

: L  

 
 ÖSSZETEVŐK:  
ivóvíz; cukor; szén-dioxid (E290) (min. 3g/l / min. 0,3%); étkezési sav (E330-citromsav); L-arginin (0,06% / 60 
mg/100ml); mate kivonat; koffein (0,03% / 32 mg/100ml); gyümölcs koncentrátumok 0,02% (hibiszkusz, feketerépa); 
színező növényi kivonatok 0,02% (feketeribizli és feketerépa koncentrátum); ásványi anyag (0,02% - cink-acetát-
dihidrát); aromák; színezék (E150d szulfitos-ammóniás karamell); édesítőszer (E960-steviol-glikozidok); vitaminok 
[nikotinamid (B3), kalcium-D-pantotenát (B5), piridoxin-hidroklorid (B6), ciano-kobalamin (B12)].  

 

 
 SZÁZALÉKOS ÖSSZETÉTEL:  
VÍZ  
CUKOR  
SZÉN-DIOXID  
CITROMSAV  
L-ARGININ  
MATE KIVONAT  
KOFFEIN  
GYÜMÖLCS KONCENTRÁTUMOK  
SZÍNEZŐ NÖVÉNYI KIVONATOK  
ZN-ACETÁT-DIHIDRÁT  
AROMÁK  
SZULFITOS AMMÓNIÁS KARAMELL  
STEVIA  
VITAMINOK  

 (m/m%)  
: 91,61 (%)  
: 7,57 (%)  
: 0,48 (%)  
: 0,43 (%)  
: 0,058 (%)  
: 0,048 (%)  
: 0,031 (%)  
: 0,023 (%)  
: 0,023 (%)  
: 0,016 (%)  
: 0,015 (%)  
: 0,007 (%)  
: 0,006 (%)  
: 0,003 (%)  

 

VITAMINOK ÉS ÁSVÁNYI ANYAG TARTALOM /100ml:  
Niacin  
B6-vitamin  
B12-vitamin  
Pantoténsav  
Cink  

: 1,73mg (10,8% NRV*)  
: 0,15 mg (10,8% NRV*)  
: 0,27 μg (10,8% NRV*)  
: 0,65 mg (10,8% NRV*)  
: 4,98 mg (49,8% NRV*)  

*Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a  
felnőttek számára.  

 

 



 
 ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK/100ml:  
ENERGIA  
ZSÍR  
AMELYBŐL TELÍTETT 
ZSÍRSAVAK  
SZÉNHIDRÁT  
AMELYBŐL CUKROK  
FEHÉRJE  
SÓ  

:139 KJ/33 Kcal  
: 0 g  
: 0 g  
: 7,8 g  
: 7,8 g  
: 0 g  
: 0,2 g  

 
 
 ÉLELMISZER ADALÉKOK/100ml:  
Víz  
Cukor  
Szén-dioxid  
Citromsav  
L-arginin  
Mate kivonat  
Koffein  
Gyümölcs koncentrátumok  
Színező növényi kivonatok  
Zn-acetát-dihidrát  
Aromák  
Szulfitos Ammóniás karamell  
Stevia  
Vitaminok  

: 94,36 g  
: 7,8 g  
: 0,50 g  
: 0,45 g  
: 0,060 g  
: 0,050 g  
: 0,032 g  
: 0,024 g  
: 0,024 g  
: 0,017 g  
: 0,016 g  
: 0,007 g  
: 0,006 g  
: 0,003 g  

 

 
 TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI 
KÖRÜLMÉNYEK:  

Száraz, hőtől védett helyen.  





▪ A termék nem tartalmaz az emberi szervezetre káros összetevőket.  
▪ A termék a 1169/2011/EU rendeletben szereplő, bejelentés köteles allergén anyagoktól mentes.  
▪ A termék a 1829/2003/EK rendelet és a 1830/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, genetikailag módosított 
(GMO) összetevőktől mentes.  
▪ A gyártó üzemet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal felügyeli.  
▪ A nemzetközi, az élelmiszerek higiéniájával és megfelelő egészségügyi minőségével kapcsolatos szabályozások a 
termelés során bevezetésre kerültek a GMP, HACCP és FSSC 22000 rendszerek által lefektetett szabályok 
értelmében.  
▪ Előállítás helye: Magyarország  






 
 
 
 
 
 
 
 
 Felülvizsgálat ideje: --- 



 

Skybaby Energy Drink Classic 
 

Egészségügyi Tanúsítvány 




No

.  

Paraméterek:  Érték:  

1.  Érzékszervi értékelés  Szénsavas, alkoholmentes ital, mechanikai 
szennyeződésektől mentes, pirosas színű, édes 

és savanyú ízét, illatát a felhasznált 

összetevőktől kapja, ismeretlen utóíze nincs.  

2.  Brix, % (m/m)  8,25 +/-0,5  

3.  Szén-dioxid tartalom, (CO2) g/100 ml  min. 0,3  

4.  pH érték  2,95 +/-0,2  

5.  Savtartalom (citromsavra átszámolva), g/l  3,95 +/-0,3  

6.  Alkohol tartalom, % (m/v)  0  

7.  Koffein tartalom, (m/v)  megadott érték +/- 10 %  

        Ásványi anyag tartalom (cink) (m/v)  megadott érték +45%; -35%  

        Vitamin (B3, B5, B6, B12) tartalom (m/v)  megadott érték +50%; -35%  

        Édesítőszerek  mindenkor hatályos jogszabályok szerint  

8.  Űrtartalom, ml  250+/-9  

9.  Pb [mg/kg]  <0,1  

10.  Cd [mg/kg]  <0,01  

11.  As [mg/kg]  <0,1  

12.  Hg [mg/kg]  <0,1  

13.  Összes csíraszám [sejt/ml]  <103  

14.  Élesztő és penész [sejt/ml]  0  

15.  Penész [sejt/ml]  0  

16.  GMO  Az ital nem tartalmaz GMO szervezetet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felülvizsgálat ideje: --- 



 

Skybaby Energy Drink Classic 
 

Termékcímke 

 

Skybaby Energy Drink Classic – Tuttifrutti-, és kékszőlő ízű, koffeintartalmú, vitaminozott, 
szénsavas, alkoholmentes ital édesítőszerrel (szteviával), cinkkel és L-argininnel. Pasztőrözött.  

Összetevők: ivóvíz; cukor; szén-dioxid (min. 0,3%); étkezési sav (citromsav); L-arginin (0,06%); mate 
kivonat; koffein (0,03%); gyümölcs koncentrátumok 0,02% (hibiszkusz, feketerépa); színező növényi 

kivonatok 0,02% (feketeribizli és feketerépa koncentrátum); ásványi anyag 0,02% (cink-acetát-
dihidrát); aromák; színezék (szulfitos-ammóniás karamell); édesítőszer (steviol-glikozidok); vitaminok 

[nikotinamid (B3), kalcium-D-pantotenát (B5), piridoxin-hidroklorid (B6), ciano-kobalamin (B12)].  

MAGAS KOFFEINTARTALMÚ. Fogyasztása gyermekek és terhes vagy szoptató nők, valamint 
koffeinérzékenyek számára nem ajánlott (koffein: 32mg/100ml).  

Alkohollal kevert fogyasztása nem javasolt! Napi 1 doboznál ne fogyasszon többet! 250ml ital 80 mg 

koffeint tartalmaz, amely kb. 1 csésze presszókávé koffeintartalmának felel meg. Fogyasztását hűtve 

ajánljuk. Minőségét megőrzi (nap/hó/év): lásd a doboz alján. Tárolás: száraz, hőtől védett helyen. 

Forgalmazó: SKYBABY SD Kft. 2400 Dunaújváros, Balogh Ádám u. 16-18. Előállítás helye: 

Magyarország. 

 

Átlagos tápérték/100ml  
Energia: ......................139kJ/33 kcal  

Zsír:..............................................0g  
amelyből telített zsírsavak:…………..0g  

Szénhidrát: ...................................7,8 g  
amelyből cukrok:..........................7,8 g  

Fehérje: ........................................0g  

Só:.................................................0,2g  
 

Vitaminok és ásványi anyag /100ml  
Niacin.................1,73 mg (10,8% NRV*)  

B6-vitamin...........0,15 mg (10,8% NRV*)  

B12-vitamin…......0,27 μg (10,8% NRV*)  
Pantoténsav……. 0,65 mg (10,8% NRV*)  

Cink………………….4,98 mg (49,8% NRV*)  
 

*Táplálkozás beviteli referenciaérték %-a felnőttek számára.  

 

A fent látható backpanel a magyar jogszabállyal van összhangban, így annak külföldön történő 

használata esetén kérjük egyeztessen a címketervező tanácsadójával. 

 

 

 

Felülvizsgálat ideje: --- 


