
• Tych, którzy potrzebują lekkiego, orzeźwiającego 
napoju gazowanego

• Osób, które pragną odpowiedniego nawodnienia 
w ciągu dnia

• Tych, którzy szukają wsparcia dla prawidłowego 
metabolizmu i zmniejszenia uczucia zmęczenia

POLECANY DLA:

• Energia i nawodnienie

• Wolny od konserwantów 

• Bez dodatkowych barwników lub substancji 
smakowych

• Witamina A przyczynia się do prawidłowego 
metabolizmu żelaza

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

Wypij jedną puszkę napoju stosownie do potrzeb, aby 
cieszyć się orzeźwiającym zastrzykiem energii. 
Najlepiej smakuje schłodzony. Ostrożnie odwróć puszkę 
przed otwarciem.

SPOSÓB UŻYCIA

Woda gazowana, organicznie odparowany sok z trzciny 
cukrowej, koncentrat soku gruszkowego, przecier z jagód 
goji (Lycium Barbarum) (0,3%), kwas cytrynowy, 
koncentrat soku z jeżyn, naturalny aromat, ekstrakt z liści 
białej herbaty, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe 
(E960), kwas pantotenowy, niacyna, ekstrakt z czarnego 
pieprzu (Piper nigrum) (0,002%), olejek z limonki 
(Citrus latifolia)* (0,001%), octan d-alfa-tokoferylu, 
chlorowodorek pirydoksyny, palmitynian retinylu.

SKŁADNIKI

Zawiera naturalnie występującą kofeinę (35 mg). 
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut 
zróżnicowanej diety i powinny stanowić dodatek do 
zbilansowanego odżywiania oraz zdrowego stylu życia. 
Nie przekraczać zalecanej dawki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Porcja: 245 ml 
Porcji w opakowaniu: 1

INFORMACJE NA TEMAT 
SKŁADNIKÓW

Wartość odżywcza w porcji w 100 ml

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

Tłuszcze 0 g 0 g

w tym: nasycone 0 g 0 g

Węglowodany 9 g 3,6 g

w tym: cukry 8 g 3,2 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0 g 0 g

Witamina A 150 μg/19% RWS* 60 μg/8% RWS*

Niacyna 10 mg/63% RWS* 4 mg/25% RWS*

Kwas pantotenowy 5 mg/83% RWS* 2 mg/33% RWS*

*Referencyjna wartość spożycia

NingXia Zyng to lekki, gazowany napój, który pomoże nawodnić Twój organizm 
i  dać mu zastrzyk energii. Zawiera autorską kompozycję czystych olejków 
eterycznych z czarnego pieprzu i limonki, puree z jagód goji oraz ekstrakt z białej 
herbaty, w połączeniu z zestawem witamin i wodą gazowaną, tworząc wyjątkowe, 
smaczne i odświeżające doznanie. 

Ten mający zaledwie 35 kalorii w puszce napój rozbudzi Twoje zmysły — bez użycia 
sztucznych aromatów, barwników, substancji słodzących lub konserwantów. 
To doskonała opcja, gdy potrzebujesz zastrzyku energii! Niacyna i  kwas 
pantotenowy przyczyniają się do prawidłowego metabolizmu energetycznego 
i pomagają zminimalizować zmęczenie.

12 x 245 ml (245 ml w puszce) Kod produktu: 3071521 

NINGXIA ZYNG


