
Netokogus / Grynasis kiekis: 750 ml
E i  o l e  l i s a t ud  kuns t l i k ke  l õhna -  ega  ma i t sea i ne id

Sudė t y j e  nė ra  d i r b t i n i ų  daž i k l i ų  a r  d i r b t i n i ų
kvap i ų j ų  medž i agų  

GRANAATÕUN / GRANATAI 
ACAI MARJAD / KOPŪSTPALMĖS VAISIAI

ROHELINE TEE / ŽALIOJI ARBATA

Toidulisand
Maisto papildas 

Tootja / Gamintojas:  JLB Développement, 18 chemin des Tard Venus, 
69530 Brignais, Prantsusmaa / Prancūzija.

Edasimüüja /  NeoLife International OÜ, Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti. 
Platintojas Lietuvoje:       UAB „NeoLife International”, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.

NOT SOLD IN RETAIL STORES.
Available exclusively from NeoLife distributors.
Leading edge nutrition since 1958.
Based in Nature, Backed by Science.
NeoLife.com

Toitumisalane informatsioon / Maistinė vertė

R1117.BCS.01

Tre puuviljasegu:     3 g 6 g
granaatõunamahla kontsentraat, granaatõuna ekstrakt, acai marjade 
kontsentraat, rohelise tee ekstrakt / „Tre” vaisių mišinys: granatų sulčių koncentratas, granatų 
ekstraktas, kopūstpalmės vaisių koncentratas, žaliosios arbatos ekstraktas 
Marjasegu: 3 g 6 g
hele viinamarjamahl, must leedrimari, jõhvikas, mustsõstar, punane 
viinamari, mustikas / Uogų mišinys iš baltųjų vynuogių, šilauogių, juoduogio šeivamedžio uogų, 
stambiauogių spanguolių, juodųjų serbentų, raudonųjų vynuogių, mėlynių 

Alfa-lipoehape / Alfa lipo rūgštis   20 mg 40 mg
Resveratrool (viinamarja kesta ekstraktist) / 500 µg 1000 µg
Resveratrolis (iš vynuogių odelių ekstrakto)

Koostisosad: vesi, granaatõuna kontsentraat (Punica granatum) (10%), heleda viinamarja kontsentraat (Vitis 
vinifera) (10%), agaavisiirup (8%), marjade ekstrakt (Vaccinium corymbosum, Sambucus nigra, Vaccinium 
macrocarpon, Ribes nigrum, Vitis vinifera, Vaccinium myrtillus) (0,1%), rohelise tee ekstrakt (Camellia sinensis) 
(0,08%), alfa-lipoehape (0,06%), säilitusaine: naatriumbensoaat; granaatõuna ekstrakt (Punica granatum) 
(0,04%), acai kontsentraat (Euterpe oleracea) (0,03%), viinamarjakesta ekstrakt (0,02%).
Sudedamosios dalys: vanduo, granatų sėklų minkštimo koncentratas (Punica granatum – paprastasis 
granatmedis) (10%), vynuogių odelių koncentratas (Vitis vinifera – tikrasis vynmedis) (10%), agavų sirupas (8%), 
uogų ekstraktas (Vaccinium corymbosum – aukštoji šilauogė; Sambucus nigra - juodauogis šeivamedis; 
Vaccinium macrocarpon – stambiauogės spanguolės; Ribes nigrum – juodieji serbentai; Vitis vinifera – tikrasis 
vynmedis, Vaccinium myrtillus – paprastosios mėlynės) (0,1%), žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis – 
kininis arbatmedis) (0,08%), alfa lipo rūgštis (0,06%), konservantas natrio benzoatas; granatų sėklų minkštimo 
ekstraktas (Punica granatum – paprastasis granatmedis) (0,04%), kopūstpalmės vaisių koncentratas (Euterpe 
oleracea – aliejinė kopūstpalmė) (0,03%), vynuogių odelių ekstraktas (0,02%).

Sisaldus 30 ml kohta / 30 ml               Sisaldus 60 ml kohta / 60 ml

Soovituslik päevane kogus: 30 ml 1-2 korda päevas. Enne tarvitamist loksutada. Tarbida jahutatult, peale avamist 
hoida külmkapis. Säilitamine: lastele kättesaamatus kohas, otsese päikesevalguse eest kaitstult. Toidulisand on 
mõeldud toitumist täiendama, mitte asendama mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikke eluviise. 
Päevast kogust mitte ületada. Partii number: vaata pakendilt. Parim enne pakendil märgitud kuu lõppu.
Vartojimas: gerti po 30 ml, 1-2 kartus per dieną. Prieš vartojimą gerai suplakti. Gerti atšaldytą. Neviršyti nustatytos 
rekomenduojamos paros normos. Laikymo sąlygos: atidarytą butelį laikyti šaldytuve. Saugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, jis neatstoja 
subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbos. Partijos numeris ir galiojimo data nurodyti butelio apačioje. 
Geriausias iki: nurodyto mėnesio pabaigos.
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