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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

Informații nutriționale
 
  Pentru 2 capsule %VNR*
Vitamina A  280 μg RE 35 
Vitamina E  11 mg α-TE 92
Vitamina C 56 mg 70
Acid Folic 220 μg 110  

* VNR = Valoare Nutriţională de Referinţă
Notificare: SNPMAPS, AA 12900/2019

Supliment alimentar din legume obţinut 
din sucuri și pulpă uscate, cu vitamine.  
Ingrediente: Amestec de pulbere obţinut 
din suc și pulpă 65 % din: morcovi (Dau-
cus carota), pătrunjel (Petroselium cris-
pum), brocoli (Brassica oleracea var. itali-
ca) 8 %, spanac (Spinacea oleracea), varză 
kale (Brassica oleracea var. Acephala), ro-
șii (Lycopersicum esculentum) 3 %, usturoi 
(Allium sativum), varză (Brassica oleracea 
capiata) 1 %; capsulă (pullulan), vitamina C 
(ascorbat de calciu); tărâţe de orez (Ory-
za sativa); amestec de tocoferoli; agent de 
încărcare (carbonat de calciu); pulbere de 
Spirulina platensis; luteină; vitamina E (D-al-
fa-tocoferol); pulbere de sfeclă de zahăr 
(Beta vulgaris); beta-caroten; extract de 
coajă de lămâie (Citrus limon); licopen; as-
taxantin.
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.

SKU 410106223

SUPLIMENT ALIMENTAR

96g
120 Capsule vegetale

AMESTEC DIN LEGUME +


