
• Mensen die houden van lichte, sprankelende en 
verfrissende dranken

• Mensen die op zoek zijn naar een hydraterende 
oppepper

• Mensen die een gezond metabolisme willen 
ondersteunen en vermoeidheid willen verminderen

AANBEVOLEN VOOR:

• Hydraterende energie

• Vrij van conserveringsmiddelen

• Geen kunstmatige geur- en kleurstoffen

• Vitamine A draagt bij aan een normaal 
ijzermetabolisme

KENMERKEN EN VOORDELEN

Drink wanneer gewenst een blikje. Koud serveren. 
Zacht schudden voor openen.

INSTRUCTIES

Koolzuurhoudend water, biologische verdampte 
rietsuikerstroop, perensapconcentraat, Lycium 
Barbarum (0,3% gojibessenpuree), citroenzuur, 
braambessensapconcentraat, natuurlijke aroma's, 
extract van witte theebladeren, zoetstof: 
steviolglycosiden (E960), pantotheenzuur, niacine, 
Piper nigrum (0,002% zwarte peperextract), 
Citrus latifolia (0,001% limoenolie), 
D-alfa-tocoferylacetaat, pyridoxinehydrochloride, 
retinylpalmitaat.

INGREDIËNTEN

Bevat natuurlijk voorkomende cafeïne (35 mg). 
Voedingssupplementen zijn niet bedoeld als vervanging 
van een gevarieerd dieet, maar als aanvulling op een 
gezond dieet en gezonde manier van leven. Neem niet 
meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.

WAARSCHUWING

Portie: 245 ml 
Portie per blikje: 1

VOEDINGSWAARDE

Typische waarden per portie per 100 ml

Energie 146 kJ/35 kcal 58.4 kJ/14 kcal

Vet 0 g 0 g

waarvan: verzadigd 0 g 0 g

Koolhydraten 9 g 3,6 g

waarvan: suiker 8 g 3,2 g

Proteïne 0 g 0 g

Zout 0 g 0 g

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

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

Pantotheenzuur 5 mg/83% RI* 2 mg/33% RI*

*Referentie-inname

NingXia Zyng is een lichte, sprankelende drank die hydrateert en energie geeft. 
Zyng bevat een gepatenteerde melange van zwarte peperolie, limoenolie, 
gojibessenpuree, witte thee-extract, vitaminen en mineralen en heeft een unieke, 
lekkere en verfrissende smaak. 

Een blikje bevat slechts 35 calorieën en geen kunstmatige smaakstoffen, 
kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Dit is dus het perfecte drankje als je 
behoefte hebt aan een beetje Zyng in je leven! Nicacine en pantotheenzuur dragen 
bij aan een normaal metabolisme en helpen vermoeidheid te verminderen.

12 x 245 ml (245 ml per blikje) Productnr. 3071521 

NINGXIA ZYNG


