Tarjoiluehdotus
Serveringsförslag

PowerCocktail

Sisältö keskimäärin
Innehåll i genomsnitt
Seleeni / Selen
C-vitamiini / Vitamin C
Niasiini / Niacin
E-vitamiini / Vitamin E
Pantoteenihappo / Pantotensyra
B6-vitamiini / Vitamin B6
B1-vitamiini / Vitamin B1
B2-vitamiini / Vitamin B2
A-vitamiini (provitamiini A:sta) / Vitamin A (från provitamin A)
Foolihappo / Folsyra
Biotiini / Biotin
B12-vitamiini / Vitamin B12

per päiväannos (1 annos = 15 g jauhetta) %NRV1
per daglig portion (1 portion = 15 g pulver)
30 μg
55
150 mg
188
51 mg NE
319
10 mg α-TE
83
9,0 mg
150
3,0 mg
214
2,1 mg
191
2,4 mg
171
333 μg RE
42
300 μg
150
225 μg
450
1,5 μg
60

Kofeiini (guaranauutejauheesta)
Koffein (från guaranaextrakt pulver)
1

30 mg

NRV (prosenttia päivittäisestä saantiarvosta (aikuiset) / procent av dagligt referensvärde (vuxen))
FI

SE

AINESOSAT: Fruktoosi, arabikumi, kaurakuitu, hernekuitu, sakeuttamisaine (guarkumi, pektiini), luonnollinen aromi, happo
(sitruunahappo), guaranauutejauhe (maltodekstriini, guaranauute, kofeiini), C-vitamiini, punajuurijauhe (punajuurimehutiiviste,
maltodekstriini, happamuudensäätöaine (sitruunahappo)), omenakuitu, multientsyymikompleksi (amylaasi, laktaasi, proteaasi,
sellulaasi, lipaasi), inuliini, riisikuitu, maitohappobakteerit (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri), sekoitus hedelmiä,
vihanneksia ja mausteita (vihreää teeuutetta, parsakaalin versotiivistettä, sipuliuutetta, omenauutetta, acerolauutetta, tomaattitiivistettä, parsakaalitiivistettä, kurkumatiivistettä, valkosipulitiivistettä, basilikatiivistettä, oreganotiivistettä, kanelitiivistettä, porkkanatiivistettä, seljanmarjatiivistettä, mustaherukkatiivistettä, mustikkatiivistettä, vadelmatiivistettä, aroniatiivistettä, karhunvatukkatiivistettä, pinaattitiivistettä, makeakirsikkatiivistettä, mustikkauutetta, ruusukaalitiivistettä), beetakaroteeni, kurkumauute
γ-syklodekstriinillä, makeutusaine (stevioliglykosidit (stevioliglykosidit, aromi)), seleenillä rikastettu hiiva, niasiini, merileväjauhe,
inkivääriuutejauhe, E-vitamiini, pantoteenihappo, rypäleensiemenuute, B6-vitamiini, B2-vitamiini, B1-vitamiini, foolihappo, biotiini,
B12-vitamiini.
Gluteeniton
INGREDIENSER: fruktos, gummi arabicum,
syra (citronsyra), guaranaextraktpulver (maltodextrin, guaranaextrakt, koffein), vitamin C, rödbetspulver (rödbetsjuicekoncentrat,
teextrakt, koncentrat från broccoligroddar, lökextrakt, äppelextrakt, acerolaextrakt, tomatkoncentrat, broccolikoncentrat, gurksvart vinbärskoncentrat, blåbärskoncentrat, hallonkoncentrat, aroniakoncentrat, björnbärskoncentrat, spenatkoncentrat, körsbärskoncentrat, blåbärsextrakt, brysselkålskoncentrat), betakaroten, gurkmejaextrakt med γ-cyclodextrin, sötningsmedel (steviolglykosider (steviolglykosider, arom)), selenberikad jäst, niacin, algpulver, pulver av ingefäraextrakt, vitamin E, pantotensyra,
vindruvskärnsextrakt, vitamin B6, vitamin B2, vitamin B1, folsyra, biotin, vitamin B12.
Glutenfri

3 Patenttia / 3 Patent
VAROITUS: Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisä ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota
eikä terveitä elämäntapoja. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa. Ei tarkoitettu lapsille.
VARNING: Rekommenderad daglig dos får inte överskridas. Kosttillskott skall ej användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn. Ej lämplig för barn.

Jauhemuodossa oleva ravintolisä, joka sisältää vitamiineja, provitamiini A:ta,
kuituja, kofeiinia ja hivenaine seleeniä. Maku: Appelsiini-mustaherukka.
Sisältää sokeria ja makeutusainetta.
Sisältää kofeiinia. Ei lasten ulottuville. Ei tarkoitettu lapsille. Ei suositella raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille.
(30mg kofeiinia per päiväannos)
Makeutusaine: kasviperäiset stevioliglykosidit.
koffein och spårämnet selen. Smak: Apelsin-svart vinbär
Med socker och sötningsmedel.
Innehåller koffein. Rekommenderas ej för barn, gravida eller personer känsliga för koffein.
(30 mg koffein per daglig portion)
Sötningsmedel: Steviolglykosider med vegetabiliskt ursprung.

ANNOSTELU: Lisää 180 ml hiilihapotonta vettä pussin sisältöön (15 g).
SUOSITELTAVA VUOROKAUSIANNOS: 1 annos (1 pussi) päivässä.
SE BEREDNING: tillsätt 180 ml icke kolsyrat vatten till 1 påse pulver (15g).
DAGLIG REKOMMENDATION: 1 portion (1 påse) per dag.
FI

30 pussia / påsar à 15 g

= 450 g

Erinomainen laatu kansainvälisen GMP-standardin mukaan.
Utmärkt produktkvalitet i enlighet med internationell GMP-standard.

Kehitetty ja valmistettu yksinoikeudella PM-International Group:lle.
Exklusivt producerad och utvecklad för PM-International Group.

Maahantuoja / Importör
PM-International Finland Oy
Porttikaari 1 · 01200 VANTAA
PM Sweden AB
Box 1278 · S-262 24 ÄNGELHOLM

Parasta ennen (kk/vv) loppua. Ks. päiväys sekä
eränumero valkoisesta alueesta ja yksittäisestä
pussista. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Bäst före i slutet av (mm/åå). För bäst före och Lot
nr.: se vitt fält samt kanten på respektive påse.
Förvara svalt och torrt.

