
• Pessoas que estão à procura duma bebida light, com 
gás e refrescante

• Pessoas que estão à procura de um reforço de 
hidratação durante o dia

• Pessoas que querem reforçar um metabolismo 
saudável e reduzir o cansaço e a fadiga

RECOMENDADO PARA:

• Energia hidratante

• Sem conservantes

• Sem corantes ou aromas artificiais

• A vitamina A contribui para o funcionamento normal 
do metabolismo do ferro

PROPRIEDADES E BENEFÍCIOS

Bebe uma lata quando precisares de um reforço de 
energia refrescante. Deve servir-se frio. 
Inverte ligeiramente a lata antes de abrires.

INSTRUÇÕES:

Água gaseificada, xarope de sumo de cana evaporado 
orgânico, concentrado de sumo de pera, puré de 
Lycium barbarum (bagas de Goji) (0,3%), ácido cítrico, 
concentrado de sumo de amora, aromas naturais, 
extrato de folha de chá branco, edulcorante: glucosídeos 
de esteviol (E960), ácido pantoténico, niacina, extrato de 
Piper nigrum (pimenta preta) (0,002%), Citrus latifolia 
(lima) (0,001%), acetato D-alfa-tocoferil, cloridrato de 
piridoxina, palmitato de retinilo.

INGREDIENTES

Contém cafeína natural (35 mg). Os suplementos 
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de 
uma dieta variada e devem consumir-se como parte de 
uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. 
Não exceder a dose diária recomendada.

PRECAUÇÕES

Quantidade da porção: 245 ml 
Porção por embalagem: 1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Valores típicos Por porção 100 ml

Valor energético 146 kJ/35 kcal 58,4 kJ/14 kcal

Matéria gorda 0 g 0 g

dos quais: saturados 0 g 0 g

Hidratos de carbono 9 g 3,6 g

dos quais: açúcares 8 g 3,2 g

Proteínas 0 g 0 g

Sal 0 g 0 g

Vitamina A 150 μg/19% VRN* 60 μg/8% VRN*

Niacina 10 mg/63% VRN* 4 mg/25% VRN*

Ácido pantoténico 5 mg/83% VRN* 2 mg/33% VRN*

*Valores de Referência do Nutriente

NingXia Zyng é uma bebida light, com gás, que proporciona uma explosão de 
energia hidratante. Zyng está reforçado com a nossa mistura emblemática de 
óleos essenciais puros de pimenta preta e lima, puré de bagas de Goji e extrato 
de chá branco, combinados com uma mistura de vitaminas e água com gás para 
criar uma experiência deliciosa, refrescante e única. 

Com apenas 35 calorias por lata, esta é uma bebida revigorante sem aromas, 
corantes ou conservantes artificiais, fazendo com que seja uma ótima opção 
para quando estiveres à procura de energia. A niacina e o ácido pantoténico 
contribuem para um metabolismo energético normal e para a redução do cansaço 
e da fadiga.

12 x 245 ml (245 ml per can) Código 3071521 
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