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Food supplement of dried juice and pulp from grapes 
and berries, with vitamins.
Ingredients: Powder blend of juice and pulp from 
grapes and berries (42 %) from (in varying propor-
tions): concord grape, pomegranate, blueberry (6.5 %), 
cranberry, blackberry (3 %), bilberry, raspberry (1.5 %), 
elderberry, blackcurrant; glazing agent (pullulan), co-
coa powder, green tea extract, mixed tocopherols, gin-
ger root powder, calcium-L-ascorbate, artichoke leaf 
extract, grape seed extract, anticaking agents: silicon 
dioxide, magnesium salts of fatty acids; citrus extract.
Directions: Take 2 capsules per day with a large glass 
of water, preferably at mealtimes. Do not exceed the 
recommended dose. Food supplements should not 
be used in place of a varied diet. Juice Plus+ Berry 
Blend provides antioxidants to support immune sys-
tem and contains phytonutrients from 10 different 
fruits and vegetables.
Store in a cool, dry place. Store in a cool, dry place. 
Replace the lid after use. Keep out of the reach of 
young children.  
Consume within 3 months of opening.For best be-
fore end date and lot number: see base.

Manufactured in Switzerland for:
Healthy Starts Food Supplements Trading LLC 
Iris Bay Building, 7th Floor Unit 713, Business Bay, 
Dubai, UAE 4
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Nutrition information: per 2 capsules %RI*

Vitamin C 29 mg 36
Vitamin E 9 mg α-TE 75

*RI = Reference Intake

RI* % معلومات غذائية: في كل كبسولتين  
36 29 ملغ  فيتامين سي  
75 9 ملغ ايه-تي اي  فيتامين إي  

*RI  النسبة املئوية املنصوح بتناولها

SKU 410106359

BERRY BLEND 

تم تصنيعه يف سويرسا لصالح:
 هيلثي ستارتس لتجارة املكمالت الغذائية ذ.م.م

 بناية آيرس باي، الطابق السابع، الوحدة 713،
 الخليج التجاري، ديب اإلمارات العربية املتحدة

مكمالت غذائية من العصري واللب املجفف من العنب والتوت مع 
الفيتامينات.

املكونات: مزيج بودرة من العصري واللب من العنب والتوت )42%( من 
)وبنسب متفاوتة( عنب كونكورد، رمان، توت أزرق )6.5%(، توت بري 
احمر، توت أسود )3%( عنب األحراج، توت العليق )1.5%(، البليسان، 
كشمش أسود؛ طبقة شمعية )بولوالن(، مسحوق كاكاو، خالصة الشاي 

 األخرض، مزيج توكوفروالت، مسحوق جذور الزنجبيل، اسكوربات
 الكالسيوم L، خالصة ورق األريض شويك، خالصة بذور العنب، عوامل مضادة 
للتكتل، ثاين أكسيد السيليكون، أمالح املغنيسيوم من أحامض دهنية؛ خالصة 

الحمضيات.   

االرشادات: تناول )2( كبسولة كل يوم مع كأس ماء كبري ومن األفضل يف 
أوقات تناول الوجبات. ال تتناول جرعة أكرب من املويص بها. ال يتعني تناول 

مكمالت الغذاء كبديل عن أي نوع حمية أخرى.
يوفر خليط جوس بالس+ مزيج بريي مضادات أكسدة لدعم نظام املناعة 
ويحتوي عىل مغذيات نباتية أخرى تأيت من 10 أنواع مختلفة من الخضار 

والفواكه.
 بحفظ يف مكان بارد وجاف. أعد إغالق العلبة بعد االستعامل.

 يحفظ بعيداً عن متناول األطفال.

 يتم تناوله خالل 3 أشهر بعد فتحه.
 Capsules 120يف أسفل العبوة، تاريخ الصالحية ورقم التصنيع.  
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