
437219623/5

L-013RO.2417

AMESTEC DIN FRUCTE 
DE PĂDURE +

Informații nutriționale

 Pentru 2 capsule %VNR*

Vitamina E 9 mg α-TE 75
Vitamina C 29 mg 36
* VNR = Valoare Nutriţională de Referinţă

Supliment alimentar din struguri și fructe 
de pădure obţinut din sucuri și pulpă usca-
te, cu vitamine.
Ingrediente: Amestec de pulbere din suc și 
pulpă de struguri și fructe de pădure 42 % 
din: struguri Concord (Vitis labrusca), ro-
die (Punica granatum), afine americane 
(Vaccinium corymbosum) 6,5 %, merișoa-
re (Vaccinium macrocarpon), mure (Rubus 
fruticosus) 3 %, afine europene (Vaccinium 
myrtillus), zmeură (Rubus idaeus) 1,5%, soc 
(Sambucus nigra), coacăze negre (Ribes ni-
grum); capsulă (pullulan); pulbere de cacao 
(Theobroma cacao); extract de ceai verde 
(Camellia sinensis); amestec de tocoferoli; 
pulbere de rădăcină de ghimbir (Zingiber 
officinale); vitamina C (ascorbat de calciu); 
extract de frunze de anghinare (Cynara 
scolymus); extract din sâmburi de struguri 
(Vitis vinifera), agenţi antiaglomeranţi (dio-
xid de siliciu, săruri de magneziu ale acizilor 
grași); extract de citrice (Citrus limon (L.), 
sinensis (L.), aurantiifolia).
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. 

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 
consuma în termen de 3 (trei) luni de la 
des chiderea ambalajului. A se păstra la 
temperatura camerei, la loc uscat.
A se consuma de preferinţă înainte de 
sfârșitul și Lot nr.: vezi baza
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96g 
120 Capsule vegetale




