
• De som är intresserade av en frisk, kolsyrad dryck

• De som vill ha något som släcker törsten under dagen

• De som vill främja ämnesomsättningen och minska 
trötthet

REKOMMENDERAS TILL:

• Ger energi

• Inga konserveringsmedel

• Inga konstgjorda smakämnen eller färgämnen

• A-vitamin bidrar till normal järnomsättning

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Drick en burk Zyng när du känner för en uppfriskande 
boost. Serveras bäst kyld. Vänd försiktigt burken innan du 
öppnar den.

SERVERING

Kolsyrat vatten, ekologisk avdunstad rörsockersaft, 
koncentrat av päronsaft, gojibärspuré (Lycium Barbarum) 
(0,3 %), citronsyra, koncentrat av björnbärssaft, naturliga 
smakämnen, extrakt av vita teblad, sötningsmedel: 
steviolglykosid (E960), pantotensyra, niacin, 
svartpepparextrakt (Piper nigrum) (0,002 %), limeolja 
(Citrus latifolia) (0,001 %), D-alfa-tokoferylacetat, 
pyridoxinhydroklorid, retinylpalmitat.

INGREDIENSER

Innehåller naturligt förekommande koffein (35 mg). 
Kosttillskott ersätter inte en varierad kost och bör 
kombineras med en balanserad kost och en hälsosam 
livsstil. Överskrid inte den rekommenderade dosen.

VARNING

Portionsstorlek: 245 ml 
Portion per burk: 1

NÄRINGSINFORMATION

Genomsnittliga 

värden

Per portion Per 100 ml

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

Fett 0 g 0 g

varav: mättat fett 0 g 0 g

Kolhydrater 9 g 3,6 g

varav: socker 8 g 3,2 g

Protein 0 g 0 g

Salt 0 g 0 g

A-vitamin 150 μg/19 % RI* 60 μg/8 % RI*

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

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

*Referensintag

NingXia Zyng är en lätt kolsyrad dryck som ger energi och släcker törsten. 
Zyng innehåller en unik blandning av ren eterisk svartpepparolja och limeolja, 
gojibärspuré och vitt teextrakt som har kombinerats med vitaminer och kolsyrat 
vatten för att skapa en unik, uppfriskande och läcker dryck. 

Med bara 35 kalorier per burk ger denna dryck en uppfriskande upplevelse utan 
konstgjorda smakämnen, färgämnen eller konserveringsmedel och passar perfekt 
när du känner för lite Zyng! Ingredienserna niacin och pantotensyra främjar en 
normal energiomsättning och bidrar till att minska trötthet.

12 x 245 ml (245 ml per burk) Artikelnummer 3071521 

NINGXIA ZYNG


