
• Mėgstantiems lengvus, gazuotus, gaivius gėrimus

• Mėgstantiems atsigaivinti dienos metu

• Siekiantiems palaikyti sveiką medžiagų apykaitą ir 
sumažinti nuovargį

REKOMENDUOJAMA:

• Malšina troškulį ir teikia energiją

• Be konservantų

• Nėra dirbtinių skonio stipriklių ar dažiklių

• Vitaminas A padeda palaikyti normalią geležies 
apykaitą

NAUDA IR YPATYBĖS

Siekdami atsigaivinti, gerkite po vieną skardinę pagal 
poreikį. Geriausia tiekti atvėsintą. Prieš atidarydami, 
lengvai paverskite skardinę.

INSTRUKCIJOS

Gazuotas vanduo, ekologiškų, išgarintų cukranendrių 
sulčių sirupas, kriaušių sulčių koncentratas, ožerškio 
uogų (Lycium Barbarum) tyrė (0,3 %), citrinų rūgštis, 
gervuogių sulčių koncentratas, natūralios skonio 
medžiagos, baltosios arbatos lapų ekstraktas, saldiklis: 
steviolio glikozidai (E 960), pantoteno rūgštis, niacinas, 
juodųjų pipirų (Piper nigrum) ekstraktas (0,002 %), žaliųjų 
citrinų (Citrus latifolia) aliejus (0,001 %), D-alfa-tokoferilo 
acetatas, piridoksino hidrochloridas, retinilo palmitatas.

INGREDIENTAI

Sudėtyje yra 35 mg natūralios kilmės kofeino. 
Maisto papildai skirti papildyti subalansuotą mitybą 
ir sveiką gyvenimo būdą ir neatstoja įvairaus mitybos 
raciono. Neviršykite rekomenduojamos normos.

ĮSPĖJIMAS

Porcijos dydis: 245 ml 
Porcija viename inde: 1

INFORMACIJA APIE 
MAISTINGUMĄ

Tipinė vertė Porcija 100 ml

Energija 146 kJ / 35 kcal 58,4 kJ / 14 kcal

Riebalai 0 g 0 g

iš kurių: sotieji 

riebalai

0 g 0 g

Angliavandeniai 9 g 3,6 g

iš kurių: cukrus 8 g 3.2 g

Proteinas 0 g 0 g

Druska 0 g 0 g

Vitaminas A 150 μg / 19 % RI* 60 μg / 8 % RI*

Niacinas 10 mg / 63 % RI* 4 mg / 25 % RI*

Pantoteno rūgštis 5 mg / 83 % RI* 2 mg / 33 % RI*

* Orientacinė dozė

„NingXia Zyng“ – lengvas gazuotas gėrimas, kuris malšina troškulį ir suteikia 
daugiau energijos. „NingXia Zyng“ gėrimo sudėtyje yra patentuoto juodųjų pipirų 
ir žaliųjų citrinų eterinių aliejų mišinio, papildyto ožerškių uogų tyre, baltosios 
arbatos ekstraktu ir vitaminais. Ingredientai, sumaišyti gazuotame vandenyje, 
sukuria gaivų, gardų skonį. 

Viena gėrimo skardinė turi tik 35 kalorijas. Sudėtyje nėra dirbtinių skonio stipriklių, 
dažiklių ar konservantų. Tai puikus pasirinkimas, siekiant atsigaivinti. Ingredientai 
– niacinas ir pantoteno rūgštis – padeda palaikyti normalią medžiagų apykaitą ir 
mažina nuovargį.
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