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W zalecanej dziennej
porcji (2 kapsułki) / per
Daily Portion (2 capsules)

Zawartość
Average Value

35
Witamina B6/Vitamin B6
0,49 mg
35
Witamina B12/Vitamin B12
0,876 µg
35
Kwas foliowy/Folic Acid
70 µg
L-arginina/L-Arginine
440 mg
L-cytrulina/L-Citrulline
65 mg
1
RWS (Referencyjne wartości spożycia)
1
NRV (Percent of the daily reference intake value (adults))
PL SKŁADNIKI: ekstrakt z winogron i jabłek (Malus pumila, Vitis vinifera)
(Siarczyny) (37%), L-Arginina, hydroksypropylometyloceluloza, ekstrakt z
nasion Amarantusa (Amaranthus hypohondriacus), L-cytrulina, substancja
przeciwzbrylająca (kwasy tłuszczowe), aromat, witamina B12, witamina B6,
kwas foliowy.
EN INGREDIENTS: Grape and Apple Extract (Sulphites) (37%), L-Arginine,
Capsule Shell (Hydroxypropylmethylcellulose), Inca Wheat-Extract (Amaranthus hypochondriacus), L-Citrulline, Anti-caking Agent (Stearic acid), Flavour,
Vitamin B12, Vitamin B6, Folic Acid.
UWAGA: 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.

Suplement diety z aminokwasami i witaminami.
Food supplement with amino acids and vitamins.
PL PORCJA PRODUKTU ZALECANA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA: 2 kapsułki
dziennie popić dużą ilością płynów.
EN DAILY RECOMMENDATION: Take 2 capsules a day along with plenty of liquid.
60 kapsułek po 0,69 g / 60 Capsules à 0,69 g
41,38 g
Wysoka jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP.
Excellent product quality in conformance with international GMP standard.
German Quality. Opracowano i wyprodukowano wyłącznie
dla Grupy PM-International. / Exclusively developed and
manufactured for PM-International Group.
Najlepiej spożyć przed końcem i numer partii produkcyjnej na
spodzie opakowania. Przechowyać w suchym i chłodnym miejscu. /
Best before end and Lot No.: see bottom. Store in a cool, dry place.
Wyprodukowano dla: PM-International AG
An der Hofweide 17 · 67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel: PM-International Sp. z o.o.
ul. Bukszpanowa 70 · 40-750 Katowice
www.fitline.com

