
NingXia Zyng 250 ml

Odporúčané použitie
Jednu plechovku podľa potreby na osvieženie a dodanie 

energie Podávajte vychladené. Plechovku zľahka prevráťte 

pred otvorením

Upozornenia
Obsahuje prirodzene sa vyskytujúci kofeín (35 mg). 

Zloženie

sýtená voda, organická trstinová šťava po odparení, 

hruškový koncentrát, pyré z kustovnice (Lycium barbarum), 

kyselina citrónová, černicový koncentrát, prírodná aróma, 

výťažok z listov bieleho čaju, výťažok z listov stévie (Stevia 

rebaudiana), D-kalcium pantotenát, niacínamid, olej 

z plodov čierneho korenia (Piper nigrum) , olej z kôry 

limetky (Citrus latifolia) , d-alfa-tokoferol acetát, pyridoxín 

hydrochlorid, retinol palmitát.

Doplnkové produkty
•   NingXia Red

•   NingXia Nitro™

•   Slique® Bars

Zhrnutie produktu
NingXia Zyng™ je ľahký perlivý nápoj, ktorý vám dodá 

osviežujúcu energiu. Obsahuje patentovanú zmes 

čistých esenciálnych olejov Black Pepper a Lime, pyré z 

kustovnice čínskej a výťažok z bieleho čaju v kombinácii so 

zmesou vitamínov a perlivej vody, čím vznikne jedinečný, 

chutný a osviežujúci zážitok. 

Tento neškodný nápoj s iba 35 kalóriami na plechovku 

povzbudzuje zmysly bez umelých prísad, farbív, sladidiel 

či konzervačných látok a je výbornou voľbou, ak hľadáte 

trochu Zyngu!

Ningxia Zyng prispieva k správnej látkovej premene so 

získaním energie, zníženiu únavy a vyčerpanosti.  

Primárne výhody
•   Osviežujúca energia

•   Bez konzervantov

•   Bez umelých farbív a prísad

•   Niacín a kyselina pantoténová prispievajú k správnej 

látkovej premene so získaním energie, pomáhajú znížiť 

únavu a vyčerpanosť.  

•   Vitamín A prispieva k správnej látkovej premene železa

Kto by mal užívať Zyng?
•   Ľudia obľubujúci ľahké, perlivé, osviežujúce nápoje 

•   Ľudia, ktorí potrebujú osviežujúcu vzpruhu počas dňa

•   Ľudia hľadajúci podporu zdravého metabolizmu a 

zníženie únavy a vyčerpanosti

Vedeli ste, že?
•   NingXia Zyng obsahuje to isté pyré z kustovnice ako náš nápoj NingXia Red®

•   Esenciálne oleje Black Pepper a Lime poskytujú unikátny zážitok z jedinečnej chuti

N i n g x i a  Z y n g 

Informácie o produkte Kód položky: 3071521


