.مكمل غذاء من عصري الخضار املجفف واللب مع الفيتامينات

Food supplement of dried vegetable juices and pulp
with vitamins.
Ingredients: Powder blend of juice and pulp (65 %)
from (in varying proportions): carrots, parsley, broccoli (8 %), spinach, kale, tomatoes (3 %), garlic, cabbage (1 %); glazing agent (pullulan), calcium-L-ascorbate, rice bran, mixed tocopherols, anticaking agent
(calcium carbonate), spirulina powder, lutein, D-alpha-tocopherol, sugar beet powder, beta-carotene,
lemon peel extract, lycopene, astaxanthin.

+ جوس بالس

VEGETABLE BLEND

مزيج الخضار

+

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+ Vegetable Blend provides antioxidants to support immune
system and contains phytonutrients from 11 different
fruits and vegetables.

) مؤلف من (وبنسب%65(  مزيج بودرة من العصري واللب:املكونات
 طامطم،) كرنب أجعد (كايل، سبانخ،)%8(  بروكيل، بقدونس، جزر:)متفاوتة
،L )؛ طبقة شمعية (بولوالن) اسكوربات الكالسيوم%1(  ملفوف،) ثوم%3(
) عامل مانع للتكتل (كاربونات الكالسيوم، خليط توكوفروالت،نخالة األرز
 بيتا، سكر مسحوق الشمندر، دي – الفا – توكوفريول، لوتني,بودرة سبريولينا
. استاكسانثني، ليكوبني، خالصة قرش الليمون،كاروتني
) كبسولة كل يوم مع كأس ماء كبري ومن األفضل يف أوقات2(  تناول:االرشادات
 ال يتعني تناول مكمالت. ال تتناول جرعة أكرب من املويص بها.تناول الوجبات
.الغذاء كبديل عن أي نوع حمية أخرى
 مزيج خضار مضادات أكسدة لدعم نظام املناعة+يوفر خليط جوس بالس
 نوعا مختلفا من الخضار11 ويحتوي عىل مغذيات نباتية أخرى تأيت من
.والفواكه

Store in a cool, dry place. Replace the lid after use.
Keep out of the reach of young children.

. أعد إغالق العلبة بعد االستعامل.بحفظ يف مكان بارد وجاف
.يحفظ بعيدا ً عن متناول األطفال
. تاريخ الصالحية ورقم التصنيع،يف أسفل العبوة

For best before end date and lot number: see base.

SKU 410106259

Nutrition information: per 2 capsules
Vitamin C
56 mg
Vitamin E
11 mg α-TE
Vitamin A
280 μg α-TE
Folic Acid
220 μg

%RI*
70
92
35
110

RI* %
70
92
35
110

*RI = Reference Intake
Manufactured in Switzerland for:
Healthy Starts Food Supplements Trading LLC
Iris Bay Building, 7th Floor Unit 713, Business Bay,
Dubai, UAE

437206759/3

120 Capsules
 كبسولة120
96 g
 غ96

		
 ملغ56
تي اي- ملغ ايه11
تي اي- ميكروغرام ايه280
 ميكروغرام220

 في كل كبسولتين:معلومات غذائية
فيتامين سي
فيتامين إي
فيتامين أ
حمض الفوليك
 النسبة املئوية املنصوح بتناولهاRI*

:تم تصنيعه يف سويرسا لصالح
م.م.هيلثي ستارتس لتجارة املكمالت الغذائية ذ
،713  الوحدة، الطابق السابع،بناية آيرس باي
 ديب اإلمارات العربية املتحدة،الخليج التجاري

