
GRÁNÁTALMA / POMEGRANATE

ACAI BOGYÓ / ACAI BERRY

ZÖLD TEA / GREEN TEA

Gyümölcs- és zöld tea kivonatokat
tartalmazó étrend-kiegészítő ital

Liquid Nutritional Essence 

Gyümölcs- és zöld tea kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő ital
Ajánlott napi bevitel: Napi 1-2 alkalommal 30 ml. Használat előtt alaposan felrázandó és hűtve fogyasztandó. 
Napfénytől védve, hűvös száraz helyen tárolandó! Felbontás után tárolja hűtőszekrényben! Az ajánlott napi fogyasztási 
mennyiséget ne lépje túl! Az étrend-kiegészítők nem helyettesítik a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az
egészséges életmódot! 
Kisgyermekek elől elzárva tartandó! Minőségét megőrzi a jelzett hónap végéig (hó/év), tételszám: lásd a palack alján.
Liquid Nutritional Essence
Recommended daily intake: 30 ml, 1-2 times daily. Shake well before use. Serve chilled. Store away from direct 
sunlight in a dry and cool place. Refrigerate after opening. Food supplements should not be used as a substitute for 
a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not exceed the stated recommended daily dose. 
Keep out of reach of children. Lot number and best before end: see on the bottom of the bottle.

Tápérték adatok / Nutritional information

30 ml-re / per 30 ml                60 ml-re / per 60 ml

Összes fenolok / Total phenolics 110 mg 220 mg

    amiből polifenolok / of which polyphenols 70 mg 140 mg

           ebből resveratrol / of which resveratrol 500 µg 1000 µg

Alpha lipoic sav / Alpha lipoic acid 20 mg 40 mg

R0818.BCS.03

Gyártja / Manufactured by:  JLB Développement, 18 chemin des Tard Venus,
69530 Brignais, Franciaország / France.

Forgalmazza / Distributed by:  NeoLife International Kft., 
Bartók Béla út 43-47, 1114 Budapest,
Magyarország. Tel: +36-1-350-4369.
NeoLife International Ltd., 
Old Bank Chambers, 582-586 Kingsbury Road, 
Erdington, Birmingham B24 9ND, UK.
NOT SOLD IN RETAIL STORES.
Available Exclusively from NeoLife Distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
NeoLife.com

Összetevők: víz, gránátalma koncentrátum (Punica granatum) (10%), fehérszőlő koncentrátum (Vitis vinifera) (10%),
agave szörp (8%), bogyós növények kivonata (Vaccinium corymbosum, Sambucus nigra, Vaccinium macrocarpon, Ribes 
nigrum, Vitis vinifera, Vaccinium myrtillus) (0,1%), zöld tea kivonat (Camellia sinensis) (0,08%), alpha-lipoic sav (0,06%), 
tartósítószer (nátrium benzoát), gránátalma kivonat (Punica granatum) (0,04%), acai koncentrátum (Euterpe oleracea) (0,03%), 
szőlőhéj kivonat (0,02%).
Ingredients: water, pomegranate concentrate (Punica granatum) (10%), white grape concentrate (Vitis vinifera) (10%),
agave syrup (8%), mixed berry extract (Vaccinium corymbosum, Sambucus nigra, Vaccinium macrocarpon, Ribes nigrum,
Vitis vinifera, Vaccinium myrtillus) (0,1%), green tea extract (Camellia sinensis) (0,08%), alpha-lipoic acid (0,06%), 
preservative: sodium benzoate, pomegranate extract (Punica granatum) (0,04%), acai concentrate (Euterpe oleracea) (0,03%), 
grape skin extract (0,02%).
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Nettó térfogat / Net volume: 750ml
 Mes te r séges  s z í nezéke t  és  a romá t  nem t a r t a lmaz

No  a r t i fi c i a l  co l ou r s  o r  fl avou rs  added
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