תכולה 93 :גרם ( 10שקיקים)
מנת הגשה 1 :שקיק במשקל  9.3גרם
Per 100 Grams

סימון תזונתי
אנרגיה (קלוריות)
חלבונים (גרם)
פחממות (גרם)
שומן (גרם)
נתרן (מ"ג)

ב  100גרם
366
11
80
0
104

הרכיב Supplement
ויטמין ( Cמ"ג) )
ויטמין B3
(ניאצינאמיד)

Vitamin C (mg
)(Ascorbic acid

)Vitamin B3 (mg

)(Niacinamide

ויטמין (B12מ"ג))Vitamin B12(mg

(ציאנוקובלמין)

)(Cyanocobalamin

חומצה פולית(מ"ג))Folic Acid(mg

ויטמין ( B6מ"ג) )Vitamin B6 (mg
)(Pyridoxine
(פירידוקסין)

Per 100 Grams
ב  100גרם

3344

Per Serving

Nutritional Value

במנת הגשה
34
1
7.4
0
9.7
Per Serving
במנת הגשה

311

)Energy (calories
)Proteins (gr
)Carbohydrates (gr
)Fats (gr
)Sodium (mg

אחוז קצובה יומית מומלצת בגילאי % Daily Value, age 25-50
Men
גברים
Woman
נשים

518.3%

518.3%

65

6

40%

31.5%

645

60

3000%

3000%

4301

400

222%

200%

1075

100

6.25%

5%

רכיבים:
סוכרים (פרוקטוז) ,מלטודקסטרין ,סיבים תזונתיים (מעולש) ,חומרי טעם וריח טבעיים,
צבע מאכל (רכז סלק) ,מווסת חומציות (חומצה מאלית) ,ויטמינים חומצה אסקורבית (,)C
ניקוטינאמיד (-N ,)B3פטרואיל-L-חומצה גלוטמית( ,חומצה פולית) ,ציאנוקובלאמין (,)B12
פירידוקסין הידרוכלוריד ( ,)B6חומצות אמינו (ל-טאורין ,ל-ליזין ,ל-גליצין ,ל-גלוטמין,
ל-ארגינין ,ל-איזולואצין ,ל-לואצין ,ל-טירוזין ,ל-ואלין) ,תמצית גוארנה (,)Paullinia Cupana
תמצית תה ירוק ( ,)Camellia Sinensisסטיביול גליקוזידים מצמח הסטיביה ,תמצית גוז'י ברי
( ,)Lycium Barbarumתמצית שורש מאקה ( ,)Lipidium Meyeniiתמצית ג'ינסינג קוריאני
( ,)Panax Ginssengמונע התגיישות (סיליקון די אוקסיד) ,תמצית אסאי (.)Euterpe Oleracea

הוראות שימוש :לרוקן שקיק ל  500מ"ל מים ולערבב היטב .לשתות ולהנות!!
DIRECTION FOR USE: Mix with 500 cc. of water. Drink and Enjoy.
אין לצרוך יותר מ  2שקיקים ליום | לאחסן במקום קריר ויבש | להרחיק מהישג ידם של ילדים

נשים בהריון ,נשים מיניקות ,אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – יש להיוועץ ברופא
היצרן :אשבל בע"מ ,קיבוץ מענית .עפ"י תקני  | GMPעבור" :בי היפ גלובל ישראל בע"מ" ,כנרת  5בני ברק .טל03-6437882 .

This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration (FDA).
This product is not intended to diagnose, treat, or prevent any disease.

www.bhip.co.il

אינדיגו אבקה יחודית להכנת משקה

Supplement Facts
Serving Size: 1 stick pack
Servings:10

