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SKU 410101395

Importer: The Juice PLUS+ Company LTD, 2 Ha’alon St. Kfar Neter 4059300.
Manufacturer: NAIE - Natural Alternatives International Europe, Centro
Galieria 1 Via Cantonale 6928, Manno, Switzerland.

 כמוסות תערובת פירות כרם ויער תוסף תזונה של מיץ וציפה מיובשיםJuice PLUS+
.של פירות כרם ויער בתוספת ויטמינים
 כמוסות ממקור צמחי (הידרוקסיפרופילמתיל צלולוז) המכילות תערובת:מרכיבים
Vitis(  (ענבי קונקורד:)48%( אבקה של מיץ וציפה מיובשים מפירות כרם ויער
Vaccinium(  אוכמניות כחולות,)Punica Granatum(  רימון,)Labrusca
Rubus(  פטל שחור,)Vaccinium myrtillus(  אוכמניות שחורות,)Angustifolium
) חמוציותRubus Idaeus(  פטל,)Sambucus nigra(  סמבוק,)Fruticosus
, אבקת קקאו,)Ribes Nigrum(  דומדמניות שחורות,)Vaccinium Macrocarpon(
 אבקת שורש ג'ינג'ר,)Camellia Sinesis(  תמצית תה ירוק,תערובת טוקופרולים
 (סיליקון: מונעי התגיישות,) (כקאלציום אסקורבאטC  ויטמין,)Zingiber Officinale(
,)Cynara Scolymus(  אבקת תמצית עלי ארטישוק,) מגנזיום סטאראט,דיאוקסיד
Citrus Sinesis,(  אבקת תמצית הדרים,)Vitis Vinifera( אבקת תמצית זרעי ענבים
.)Citrus Reticulata, Citrus Limon
 בכל שעה של היום, עם כוס מים גדולה, מידי יום, כמוסות2  ליטול:הוראות שימוש
.שמתאימה לך
 אין להשתמש, אין לעבור על המינון היומי המומלץ.להרחיק מהישג ידם של ילדים
 להימנע מחשיפה. לאחסן במקום קריר ויבש.בתוספי תזונה כתחליף לדיאטה מגוונת
, נשים מניקות, נשים הרות, ילדים. להחזיר את המכסה למקומו לאחר השימוש.לשמש
.אנשים הנוטלים תרופות מרשם ואנשים בעלי מחלה כלשהי יש להיוועץ ברופא
:מיוצר בשוויץ עבור
.073-7969777 . טל,4059300  כפר נטר,2  רח' האלון, בע"מ+ חברת ג'וס פלאס:יבואן
,1  סנטרו גלריה,) (נטורל אלטרנטיבס אינטרנשיונל אירופהNAIE :יצרן
. שוויץ, מנו,6928 ויה קנטונלה

Best before end date and lot number: see base
contains: 120 capsules, Net weight: 93 g, weight for each capsule: 782 mg,
energy per capsule: 2.37 kcal

כמוסות תערובת פירות כרם
+ ויער
Vineyard Blend
תוסף תזונה

 כמוסות120 :תכולה
 גרם93 :משקל נקי
 מ"ג782 :משקל כל כמוסה
 קק"ל2.37 :ערך קלורי של כל כמוסה
ייצור מיוחד

סימון תזונתי
437201395/3

Juice PLUS+ Vineyard Blend food supplement
of dried juice and pulp from berries and Vineyard
fruits, with added vitamins.
Ingredients: Vegeterian Capsules (Hydroxpropylmthyl
Cellulose) containing a dried powder blend of juice
and pulp from grapes and berries (48%)from: concord
grapes (Vitis Labrusca), pomegranate (Punica Granatum),
blueberry (Vaccinium Angustifolium), bilberry (Vaccinium
myrtillus), blackberry (Rubus Fruticosus), elderberry
(Sambucus Nigra), raspberry (Rubus Idaeus), cranberry
(Vaccinium macrocarpon), blackcurrant (Ribes Nigrum);
cocoa powder, mixed tocopherols, green tea extract
(Camellia Sinesis), ginger root powder(Zingiber Offcinale),
Vitamin C (Calcium Ascorbate), anticaking agents: silicon
dioxide, magnesium stearate; artichoke leaf extract
powder (Cynara Scolymus), grapeseed extract powder
(Vitis Vinifera), citrus extract powder (Citrus Sinesis,
Citrus Reticulata, Citrus Limon).
Directions: 2 capsules daily with a large glass of water,
at consumer’s discretion.
To be kept out of the reach of children.
Recommended daily dose should not be exceeded.
Food supplements should not be used as a substitute
for a varied diet.
Store in a cool, dry place. Avoid direct exposure to sun.
Close the lid after use. Children, pregnant and lactating
women, people with sickness – please consult a doctor
before use.

 מהקצובה היומית המומלצת%  מהקצובה היומית המומלצת%
 שנים25-50  שנים עבור גברים בגיל25-50 עבור נשים בגיל

כמות
בכמוסה

50%

62%

 מ"ג5

24%

24%

 מ"ג14.4

ויטמינים

כשר פרווה בהכשר

ויטמין
)(אלפא טוקופרול
C ויטמין
E

.מספר אצווה ותאריך אחרון לשימוש מודפסים בתחתית הבקבוק

תמונה להמחשה בלבד

ובאישור הרבנות הראשית

