Vitamins

% women % men
Per capsule age 25-50 age 25-50

Vitamin A (RE)

140 mcg

18

14

Vitamin E (alpha-tocopherol)

3.5 mg

44

35

Folic Acid

140 mcg

78

70

47

47

Vitamin C (Calcium L-ascorbate) 28 mg

Energy per one capsule: 2.1 kcal 120 Capsules, 97 gr., each capsule: 808 mg.
Best before end date and lot number: see base
To be stored in a cool, dry place
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Nutrition Information

SKU 410102295
SKU 410102295

Juice PLUS+ Vegetable mixture capsules.
Food supplement of vegetable juices and pulp with vitamins.
Ingredients: Plant derived Capsules (Hydroxypropylmethyl
Cellulose) containing Powder blend of juice and pulp (63 %)
from (in varying proportions): carrots, parsley, broccoli, spinach,
kale, tomatoes, garlic, cabbage; vitamins (calcium-L- ascorbate,
mixed tocopherols, D-alpha-tocopherol, folic acid), glucomannan,
carotenoids (lutein, beta-carotene, lycopene, astaxanthin),
anticaking agent: calcium carbonate; Spirulina (Arthrospira
platensis), sugar beets, oat bran, rice bran.
Contains Gluten from Oat origin
Directions: 2 capsules daily with a large glass of water,
at consumer’s discretion.
To be kept out of the reach of children.
Recommended daily dose should not be exceeded.
Food supplements should not be used as a substitute
for a varied diet.
Store in a cool, dry place. Avoid direct exposure to sun.
Close the lid after use. Children, pregnant and lactating women,
people with sickness – please consult a doctor before use.
Importer: The Juice PLUS+ Company LTD, 2 Ha’alon St. Kfar Neter 4059300.
Manufacturer: NAIE - Natural Alternatives International Europe, Centro
Galleria 1 Via Cantonale 6928, Manno, Switzerland.
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.מספר אצווה ותאריך אחרון לשימוש מודפסים בתחתית הבקבוק
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ובאישור הרבנות הראשית

