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AINESOSAT: inuliini (66 %), sitruunahapon magnesiumsuolat, maidon kivennäisainetiiviste, happo (sitruunahappo), aromi, ortofosforihapon kalsiumsuolat, C-vitamiini, kalsiumlaktaatti, makeutusaine (stevioliglykosidit (stevioliglykosidit, aromi)), sekoitus hedelmiä,
vihanneksia ja mausteita (vihreää teeuutetta, parsakaalin versotiivistettä, sipuliuutetta, omenauutetta, acerola-uutetta, tomaattitiivistettä,
parsakaalitiivistettä, kurkumatiivistettä, valkosipulitiivistettä, basilikatiivistettä, oreganotiivistettä, kanelitiivistettä, porkkanatiivistettä,
seljankukkatiivistettä, mustaherukkatiivistettä, mustikkatiivistettä, vadelmatiivistettä, aroniatiivistettä, karhunvatukkatiivistettä, pinaattitiivistettä, makeakirsikkatiivistettä, mustikkauutetta, ruusukaalitiivistettä), sinkkiglukonaatti, niasiini, E-vitamiini, seleenillä rikastettu hiiva,
pantoteenihappo, kupariglukonaatti, beetakaroteeni, B6-vitamiini, B1-vitamiini, B2-vitamiini, kurkumauute γ-syklodekstriinillä, foolihappo,
biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini.
INGREDIENSER: Inulin (66%), magnesiumcitrat, mjölkmineralkoncentrat, syra (citronsyra), arom, kalciumvätefosfat, vitamin C, kalciumlaktat, sötningsmedel (steviolglykosider (steviolglykosider, arom)), blandning av frukt, grönsaker och kryddor (grönt teextrakt, broccoligroddskoncentrat, lökextrakt, äppleextrakt, acerolaextrakt, tomatkoncentrat, broccolikoncentrat, gurkmejakoncentrat, vitlökskoncentrat,
basilikakoncentrat, oreganokoncentrat, kanelkoncentrat, morotkoncentrat, fläderkoncentrat, svart vinbärsextrakt, blåbärskoncentrat,
hallonkoncentrat, aroniakoncentrat, björnbärskoncentrat, spenatkoncentrat, sötkörsbärskoncentrat, blåbärsextrakt, brysselkålskoncentrat), zinkglukonat, niacin, vitamin E, selenberikad jäst, pantotensyra, Kopparglukonat, betakaroten, vitamin B6, vitamin B1, vitamin B2,
gurkmejaextrakt med γ-cyclodextrin, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12.

Jauhemuodossa oleva ravintolisä, joka sisältää inuliinia, 11 vitamiinia,
provitamiini A:ta ja mineraaleja. Maku: Appelsiini.
Sisältää makeutusainetta.
Makeutusaine: kasviperäiset stevioliglykosidit.
Kosttillskott i pulverform med inulin, 11 vitaminer,
provitamin A och mineraler. Smak: Apelsin.
Med sötningsmedel.
Sötningsmedel: Steviolglykosider av vegetabiliskt ursprung.
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1NRV (prosenttia päivittäisestä saantiarvosta (aikuiset) / procent av dagligt
referensvärde (vuxen))
Patentti haettu / Patentsökt
Kehitetty ja valmistettu yksinoikeudella PM-International Group:lle.
Exklusivt producerad och utvecklad för PM-International Group.
VAROITUS: Ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää. Ravintolisiä ei
tule käyttää monipuolisen ruokavalion eikä terveellisten elämäntapojen korvikkeena. Tuote on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.
VARNING: Rekommenderad daglig dos får ej överskridas. Kosttillskott skall ej användas som ersättning för en varierad och balanserad kost och en hälsosam livstil.
Förvaras utom räckhåll för små barn.
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120 μg
30 μg
7,5 μg
2,0 μg
4,6 g

%NRV1

165 mg
85 mg
2,5 mg
450 µg
16,8 µg
60 mg
15 mg NE
10 mg α-TE
5,0 mg
1,6 mg
1,4 mg
1,3 mg
333 μg RE

co

SE

per päiväannos (1 annos = 7 g jauhetta)
per daglig portion (1 portion=7 g pulver)

Sisältö keskimäärin / Innehåll i genomsnitt
FI

Kalsium / Kalcium
Magnesium / Magnesium
Sinkki / Zink
Kupari / Koppar
Seleeni / Selenium
C-vitamiini / Vitamin C
Niasiini / Niacin (NE)
E-vitamiini / Vitamin E (α-TE)
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
D-vitamiini / Vitamin D
B12-vitamiini / Vitamin B12
Inuliini / Inulin

Perustarjonta* ja luuston kasvu**
Basförsörjning* och bentillväxt**
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VALMISTUS: Sekoita n. 2 teelusikallista (7 g) 150 ml:aan vettä.
SUOSITELTAVA VUOROKAUSIANNOS: 1 annos.
BEREDNING: Blanda ungefär 2 teskedar (7 g) med 150 ml icke kolsyrat vatten.
DAGLIG REKOMMENDATION: En portion per dag.

210 g

30 päivän annos, sisältää 30 annosta à 7 g jauhetta
30-dagars förbrukning, motsvarar 30 portioner á 7 g pulver

Erinomainen laatu kansainvälisen GMP-standardin mukaan.
Utmärkt produktkvalitet i enlighet med internationell GMP-standard.
Parasta ennen (kk/vv) loppua. Ks. päiväys sekä eränumero pohjamerkinnästä. Säilytettävä kuivassa ja viileässä.
Bäst före i slutet av (mm/åå). Bäst före och partinr.: se burkens botten. Förvaras torrt och svalt.
*
FitLine perustarjonta / FitLine Basförsörjning
**
Kalsium on tarpeellinen lasten normaalille luuston kasvulle ja kehitykselle. / Kalcium behövs för en normal
tillväxt och uppbyggnad av benstomme hos barn.
Maahantuoja/Importör
PM-International Finland Oy
Porttikaari 1 · 01200 Vantaa
PM Sweden AB
Box 1278 · S-262 24 ÄNGELHOLM
www.fitline.fi · www.fitline.com

