
אבקה להכנת משקה על בסיס חלבון צמחי
  בטעם וניל בתוספת ויטמינים.

לשמור במקום קריר ויבש
להרחיק מהישג ידם של ילדים

נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים 
תרופות מרשם וילדים- יש להיוועץ עם רופא.

הנחיות להכנה: 
לערבב היטב על ידי ניעור חזק או 

בבלנדר כף אבקה )37 גרם( עם 
כוס מים )250 מ"ל(, מיץ או משקה 
לא חלבי אחר. למשקה אישי יותר, 

מזין יותר, מגוון יותר ניתן להוסיף 
פירות טריים.

תערובת על בסיס חלבון צמחי )חלבון 
סויה מעובד, חלבון אורז, חלבון אפונה 
מעובד(, סוכר קנה סוכר, גומי אקציה 

כחומר מעבה,  פרוקטו אוליגו סכרידים, 
חומרי טעם וריח, צלולוז כחומר מעבה,  

סיבי סויה, אבקת חומוס, טריקלציום 
פוספט כחומר מונע התגיישות, גומי 

גואר כחומר מעבה, ציטרט הסידן 
כחומר מונע התגיישות, קרבונט הסידן 
כחומר מונע התגיישות, מלח ים, גומי 

קסנתן כחומר מעבה, סובין אורז, אבקת 
דלעת, אבקת רימונים, תערובת ויטמינים 
)אסקורבט הסידן )ויטמין C(, ניקוטיןאמיד 

)ויטמין B-3( פירודוקסין הידרוכלוריד 
 ,)B-2 (, ריבופלבין )ויטמיןB-6 ויטמין(

תיאמין מונוניטרט )ויטמין B-1(, פקטין 
הדרים, אבקת תפוחי עץ, גליצרידים 
של סטיביול כחומר המתקה, אבקת 

.)Arthrospira platensis( ספירולינה

+ רכיבים:        תוסף תזונה
היצרן: נטורל אלטרנטיב אינטרנשיונל, 
רחוב פארק סנטר דרייב מספר 1215, 

ויטסאה קליפורניה ארה"ב.
היבואן: חברת ג'וס פלאס בע"מ, רחוב 
האלון 2, כפר נטר. טלפון 0737969777.

תכולה 555 גרם
מכיל 15 מנות הגשה

מספר אצווה ותאריך אחרון לשימוש : 
ראה על גבי השקית

מידע לאלרגנים: מכיל סויה ויוד
המוצר אינו מכיל גלוטן.

 ערכים תזונתיים 
ערך תזונתי 
ב- 100 גר׳ 

אבקה

במנת הגשה 
של אבקה 

37 גר' 

ב- 100 מ"ל 
משקה מוכן 
להגשה על 
בסיס מים

52 354131קק״לאנרגיה )קלוריות( 
0.4 2.71גרםסך השומנים 

מתוכם
פחות מ 0.1פחות מ 0.1פחות מ 0.1גרםח. שומן רוויות

פחות מ 0.1 פחות מ 0.5 פחות מ 0.5 גרםח. שומן טראנס 
000מ״גכולסטרול 

100 676250מ״גנתרן
8 5420גרםסך הפחמימות

מתוכם
4 2710גרםסוכרים

6.752.51גרםכפיות סוכר
2.8 197גרםמתוכם סיבים תזונתיים

5.6 14  38  גרםחלבונים 

יחידותשם הרכיב

כמות 
ב- 100 מ"ל 
משקה מוכן 
להגשה על 

בסיס מים    

למנת אבקה 
37 גר' 

אחוז מקצובה 
יומית מומלצת 

לגברים בני 
  25-50

משקה מוכן 
להגשה

אחוז מקצובה 
יומית מומלצת 
לנשים בנות 

25-50
משקה מוכן 

להגשה

C 241616 9.6מ"גויטמין
B-3 3.6918.924מ"גויטמין
B-6 0.4012025מ"גויטמין
B-2 18.824.6  0.320.8מ"גויטמין
B-1 0.240.61621.8מ"גויטמין


