
Zawartość 
Average Value

W zalecanej dziennej porcji (1 porcja= 7 g proszku) 
per daily portion (1 Portion = 7 g powder)

%RWS1 
%NRV1

Selen / Selenium 19 μg 35

Cynk / Zinc 3,5 mg 35

Chrom / Chromium 14 μg 35

Molibden / Molybdenum 18 μg 35

Cholina / Choline 83 mg
1 RWS (Referencyjne Wartości Spożycia)  

NRV (percent of the daily reference intake value (adults))

 PL  SKŁADNIKI: błonnik ryżowy, substancja zagęszczająca (guma guar), ekstrakt z pokrzywy 
(ekstrakt z pokrzywy, maltodekstryna), brokuły w proszku, dwuwinian choliny, aromat, kar-
czoch w proszku (karczoch w proszku, maltodekstryna), ekstrakt z ortopestu, kwas (kwas 
cytrynowy), algi w proszku (Spirulina platensis, Chlorella sorokiniana), liście czosnku niedź-
wiedziego w proszku, glukonian cynku, ekstrakt z kurkumy z γ-cyklodekstryną, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe (glikozydy stewiolowe, aromat)), drożdże wzbogacone w 
selen, błonnik jabłkowy, ekstrakt z imbiru w proszku, pikolinian chromu, molibdenian (VI) 
sodu.

 EN  INGREDIENTS: Rice Fibre, Thickener (Guar Gum), Nettle Extract (Nettle Extract, Malto-
dextrin), Broccoli Powder, Choline Bitartrate, Flavour, Artichoke Powder (Artichoke Powder, 
Maltodextrin), Milk Thistle Extract, Acid (Citric Acid), Seaweed Powder (Spirulina platensis, 
Chlorella), Wild Garlic Leaves Powder, Zinc Gluconate, Curcuma Extract with γ-Cyclodextrin, 
Sweetener (Steviol Glycosides (Steviol Glycosides, Flavour)), Selenium Enriched Yeast, Apple 
Fibre, Ginger Extract Powder, Chromium Picolinate, Sodium Molybdate.

OSTRZEŻENIA: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety nie 
mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  Przechowywać w sposób 
niedostępny dla małych dzieci.
CAUTION: Do not exceed the stated recommended daily dose. Food supplements should not 
be used as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Keep out of reach 
of young children.

Najlepiej spożyć przed końcem i numer partii produkcyjnej: na białym polu i zgrze-
wie każdej saszetki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Best before end and Lot No.: see white area and edge of each bag.  
Store in a cool, dry place.

Suplement diety w proszku z selenem, cynkiem, chromem, molibdenem i choliną. Smak: jabłko-trawa cytrynowa. 
Zawiera substancję słodzącą. 

Substancja słodząca: Glikozydy stewiolowe występujące naturalnie w liściach stewii.
Food supplement in powder form with Selenium, Zinc, Chromium, Molybdenum and Choline. Flavour: Apple-Lemongras. 

With sweetener. 
Sweetener: Steviol Glycosides of vegetable origin.

INSTRUKCJA UŻYCIA: zawartość saszetki (7 g) rozpuścić w 150 ml wody niegazowanej. 
ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE: jedna porcja (1 saszetka) dziennie.

 PL

PREPARATION: add 150 ml of still water to the content of this bag of powder (7 g).  
DAILY RECOMMENDATION: 1 portion (1 bag) per day.

 EN

14 saszetek po / bags à 7 g   = 98 g
Wysoka jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP. 
Excellent product quality according to international GMP standards.

Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla PM-International Group. 
Exclusively developed and manufactured for PM-International Group.
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n Wyprodukowano dla: PM-International AG 
An der Hofweide 17, 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel: P.M. International Sp. z o.o. 
ul. Bukszpanowa 70, 40-750 Katowice 
www.fitline.comco
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