
• Persoanele care își doresc o băutură carbogazoasă 
ușoară și revigorantă 

• Cei care își doresc un impuls de hidratare în timpul zilei 

• Cei care doresc să susțină un metabolism sănătos și 
să se energizeze 

RECOMANDAT PENTRU: 

• Energie hidratantă 

• Fără conservanți 

• Fără arome sau culori artificiale

• Vitamina A contribuie la metabolismul normal al 
fierului

BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

Bea o doză de câte ori dorești pentru un impuls revigorant 
de Zyng.  A se servi rece.  Scutură ușor doza înainte de a 
o deschide. 

INSTRUCȚIUNI

Apă carbogazoasă, sirop de suc de trestie organic 
evaporat, concentrat de suc de pere, piure de fructe goji 
(Lycium Barbarum) (0,3%), acid citric, concentrat de 
suc de mure, arome naturale, extract de frunze de ceai 
alb, îndulcitor: glicozide steviol (E960), acid pantotenic, 
niacină, piper negru * (Piper nigrum) (0,002%), ulei de 
limete* (Citrus latifolia) (0,001%), acetat de 
D-alfa-tocoferil, clorhidrat de piridoxină, palmitat de 
retinil.

INGREDIENTE 

Conține cofeină naturală (35 mg). Suplimentele 
alimentare nu sunt un substitut pentru o dietă variată 
și trebuie consumate ca parte a unei diete echilibrate și 
a unui stil de viață sănătos. A nu se depăși doza zilnică 
recomandată.

AVERTISMENTE

Cantitate porție: 245 ml 
Porții pe recipient: 1

INFORMAȚII NUTRIȚIONALE 

Valori tipice Per porție Per 100 ml

Energie 146 kJ/35 kcal 58.4 kJ/14 kcal

Grăsimi 0 g 0 g

din care: Saturate 0 g 0 g

Carbohidrați 9 g 3.6 g

din care: Zaharuri 8 g 3.2 g

Proteine 0 g 0 g

Sare 0 g 0 g

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

Niacină 10 mg/63% RI* 4 mg/25% RI*

Acid pantotenic 5 mg/83% RI* 2 mg/33% RI*

* Consum de referință

NingXia Zyng este o băutură carbogazoasă ușoară și revigorantă care furnizează o 
doză de energie hidratantă.  Zyng conține un amestec brevetat din uleiuri esențiale 
de piper negru și limete, piure de fructe goji și extract de ceai alb, combinat cu un 
amestec de vitamine și apă minerală, pentru a crea o experiență unică, delicioasă 
și revigorantă.  

La doar 35 de calorii pe doză, această băutură revigorează simțurile fără a folosi 
arome artificiale, culori sau conservanți, făcând-o o opțiune excelentă atunci 
când ai nevoie de puțină revigorare.  Niacina și acidul pantotenic contribuie la 
metabolizarea normală a energiei și la reducerea oboselii. 
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