
Generation 50+

Pro
poz

ycj
a d

eko
rac

ji 
De

cor
atio

n s
ugg

est
ion

co
py

rig
ht 

PM-In
ter

na
tio

na
l



Zawartość W zalecanej dziennej porcji (2,5 g proszku = 1 łyżeczka od herbaty) 
Average Value per daily portion (2,5 g powder)
Koenzym Q10 / Coenzyme Q10 15 mg
Luteina / Lutein 2,5 mg
Zeaksantyna / Zeaxanthin 0,15 mg

25 mg
DHA1 63 mg
EPA2 1,88 mg

1 DHA = Kwas dokozaheksaenowy / docosahexaenoic acid  
2 EPA =  Kwas eikozapentaenowy / eicosapentaenoic acid

Zawartość W zalecanej dziennej porcji (2,5 g proszku = 1 łyżeczka od herbaty) 
Average Value per daily portion (2,5 g powder)
Energia / Energy 29 kJ / 7 kcal
Tłuszcz / Fat 
   w tym / of which 
   kwasy nasycone / Saturates

0,2 g 
 

0,065 g
Węglowodany / Carbohydrate 
   w tym / of which 
   cukry / Sugars

0,65 g 
 

0,075 g
Błonnik / Fibre 1,2 g
Białko / Protein 0,03 g
Sól / Salt 0.03 g

 PL  SKŁADNIKI:
mieszanina tokoferoli, palmitynian askorbylu, kwas cytrynowy), stabilizator (fosforan triwapniowy), emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych)), aromat 
naturalny, koenzym Q10 z γ-cyklodekstryną, ekstrakt z nasion soi (Glycine max), luteina (skrobia, syrop glukozowy, luteina, przeciwutleniacze (alfa-tokoferol, 
askorbinian sodu)), kwas (kwas cytrynowy), ekstrakt z korzenia żeń-szenia koreańskiego czerwonego ((Panax giseng C.A. Meyer) (maltodekstryna, ekstrakt z 
żeń-szenia koreańskiego czerwonego)), substancja słodząca (glikozydy stewiolowe (glikozydy stewiolowe, aromat)).

 EN  INGREDIENTS:
γ-cyclo-

dextrin, Soy germ extract powder (Glycine max), Lutein (starch, glycose syrup, lutein, antioxidants (alpha tocopherol, sodium ascorbate)), Acid (citric acid), Red 
ginseng extract ((Panax giseng C.A. Meyer

Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla PM-International Group. 
Exclusively developed and manufactured for PM-International Group.

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. 

 wierająca rośliny strączkowe, 
w tym soję) nie wymaga suplementacji. U kobiet z chorobą 
nowotworową stosować tylko po konsultacji lekarzem. Z 
uwagi na obecność żeń-szenia po 3 miesiącach stosowania 
należy zrobić 2 tygodnie przerwy.
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. Not suitable for children. A 

does not require supplementation. Women with cancer, 
use only after consulting a doctor. Due to the presence of 
ginseng extract in the product, after 3 months of use a 2 
weeks interval is recommended.

co
py

rig
ht 

PM-In
ter

na
tio

na
l



Suplement diety w proszku do przygotowania napoju z Kwasami tłuszczowymi Omega-3,  
 

Zawiera substancję słodzącą. 
Substancja słodząca: Glikozydy stewiolowe występujące naturalnie w liściach stewii.

Food supplement in powder form for the preparation of a drink with Omega-3 fatty acids,  
 

With sweetener.  
Sweetener: Steviol Glycosides of vegetable origin. 

INSTRUKCJA UŻYCIA: Zmieszać jedną płaską łyżeczkę od herbaty Generation 50+ 
(2,5 g) z jedną saszetką FitLine PowerCocktail. Dodać 180 ml wody i mieszać do 
całkowitego rozpuszczenia. 
PORCJA ZALECANA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA: 1 płaska łyżeczka od 
herbaty (2,5 g) dziennie.

 PL

PREPARATION: Mix 1 level teaspoon of Generation 50+ (2,5 g) with 1 sachet of FitLine 
PowerCocktail. Add 180 ml of water and mix until dissolved.  
RECOMMENDED INTAKE: One portion per day (2,5g).

 EN

30 saszetek / bags à 5 g  = 150 g
Wysoka jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP.  
Excellent product quality according to international GMP standards.

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