
• Jedince, kteří mají zájem o lehký, perlivý, osvěžující 
nápoj

• Jedince, kteří mají zájem o hydratační dávku energie 
během dne

• Osoby, které hledají možnosti, jak podpořit zdravý 
metabolismus a omezit únavu a vyčerpání

DOPORUČENO PRO:

• Hydratační energie

• Bez konzervantů

• Bez umělých barviv a dochucovadel

• Vitamín A přispívá k normálnímu metabolismu železa

VLASTNOSTI A PROSPĚCH

Pro osvěžení vypijte jednu plechovku podle potřeby. 
Podávejte chlazené. Před otevřením plechovku lehce 
otočte.

POKYNY

Perlivá voda, sirup z odpařené šťávy z cukrové třtiny, 
koncentrovaná hrušková šťáva, pyré z kustovnice 
(Lycium Barbarum) (0,3 %), kyselina citronová, 
koncentrovaná ostružinová šťáva, přírodní příchutě, 
výtažek z listů bílého čaje, sladidlo: steviol-glykosidy 
(E960), kyselina pantothenová, niacin, výtažek z černého 
pepře (Piper nigrum) (0,002 %), olej z limetky 
(Citrus latifolia) (0,001 %), D-alpha-tocopheryl acetát, 
pyridoxin hydrochlorid, retinyl palmitát

SLOŽENÍ

Obsahuje přirozeně se vyskytující kofein (35 mg). 
Doplňky stravy nejsou náhražkou pestré stravy a měly by 
být konzumovány jako součást vyvážené stravy 
a zdravého životního stylu. Nepřekračujte doporučenou 
denní dávku.

VAROVÁNÍ

Velikost porce: 245 ml 
Počet porcí na plechovku: 1

VÝŽIVOVÉ HODNOTY

Typické hodnoty Na porci Na 100 ml

Energická hodnota 146 kJ/35 kcal 58,4 kJ/14 kcal

Tuky 0 g 0 g

z toho nasycené 

mastné kyseliny

0 g 0 g

Sacharidy 9 g 3,6 g

z toho cukry 8 g 3,2 g

Bílkoviny 0 g 0 g

Sůl 0 g 0 g

Vitamín A 150 μg/19 % RHP* 60 μg/8 % RHP*

Niacin 10 mg/63 % RHP* 4 mg/25 % RHP*

Kyselina 

pantothenová

5 mg/83 % RHP* 2 mg/33 % RHP*

*Referenční hodnota příjmu

NingXia Zyng je lehký, perlivý nápoj, který dodá kapku hydratační energie. 
Zyng je posílený charakteristickou směsí esenciálního oleje z pepře černého 
a limetky, pyré z kustovnice a extraktem z bílého čaje, které jsou zkombinovány 
se směsí vitamínů a s perlivou vodou pro vytvoření jedinečného, vynikajícího 
a osvěžujícího zážitku. 

Tento nápoj, který obsahuje pouze 35 kalorií na plechovku, povznáší smysly bez 
použití umělých dochucovadel, barviv či konzervantů. Je proto skvělou volbou, 
pokud chcete trochu osvěžení. Složky niacin a kyselina pantothenová přispívají 
k normálnímu energetickému metabolismu a ke snížení únavy a vyčerpání.
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