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Informaţii nutriţionale
 

  Pentru 2 capsule %VNR*

Vitamina A 210 μg RE 26
Vitamina E 6 mg α-TE 50
Vitamina C 73 mg 91
Acid Folic 96 μg 48

* VNR = Valoare Nutriţională de Referinţă

Supliment alimentar din fructe obţinut din 
sucuri și pulpă uscate, cu vitamine. 
Ingrediente: Amestec de pulbere obţinut 
din suc și pulpă 61 % din: mere (Malus do-
mestica) 30 %, afine-americane (Vaccinium 
macrocarpon), mix de citrice: Lămâie (Ci-
trus limon), Limetă (Citrus aurantiifolia), 
Portocal-dulce (Citrus sinensis); portocale 
dulci (Citrus sinensis), ananas (Ananas co-
mosus), cireșe Acerola (Malpighia glaba) 
(maltodextrină, Vitamina  C) 2 %, Mango 
(Mangifera indica) 2 %, piersici (Prunus per-
sica), curmale (Phoenix dactylifera), prune 
(Prunus domestica); capsulă (pullan); pecti-
ne din citrice (celuloză, hemiceluloză); pul-
bere de Sfeclă (Beta vulgaris); vitamina C 
(ascobat de calciu); maltodextrină; luteină; 
vitamina  E (D-alfa-tocoferol); amestec de 
tocoferoli; beta-caroten; licopen; astaxanti-
nă; extract din coji de lămâi (Citrus limon).
Mod de utilizare: Se iau 2 (două) capsule 
pe zi, cu un pahar mare cu apă, preferabil 
în timpul mesei. A nu se depăși doza reco-
mandată pentru consumul zilnic. 
Produsul este un supliment alimentar si nu 
trebuie să înlocuiască o dietă variată și echi-
librată și un mod de viaţă sănătos. A nu se 
lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici.
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SUPLIMENT ALIMENTAR
Deţinătorul notificării și responsabil 
pentru punerea pe piaţă:
The Juice Plus+ Company GmbH,  
D-79576 Weil a. Rhein, Germania
Produs în Elveţia pentru:
The Juice Plus+ Company GmbH
Închideţi capacul după utilizare. A se păstra 
la temperatura camerei, la loc uscat.
A se consuma de preferinţă înainte de 
sfârșitul și Lot nr.: vezi baza

Notificare: SNPMAPS, AA 12902/2019

102 g
120 Capsule vegetale 


