
Declaraţie nutriţională
Valoare energetică  63kJ/15kcal

30ml

Glucide 3g
din care zaharuri 2g

 

Sare 0g

 

Potasiu 0,05g

Caracteristici
Fructele de Goji (Lycium barbarum) fac parte din familia Solanaceae și sunt 
cunoscute în medicina tradiţională naturistă sub denumirea de ”fructul 
longevităţii”. Datorită conţinutului bogat în aminoacizi, vitamine 
(beta-caroten, zeaxantină, Vitamina C, Complex de vitamine B), minerale 
(Calciu, Iod, Fier, Cupru, Magneziu), polizaharide, acizi grași nesaturaţi, Goji 
Complex antioxidant, susţine sănătatea și nivelul de energie al organismului.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat 
copiilor sub 3 ani. Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să ceară 
avizul medicului înainte de utilizare. Deoarece produsul conţine ingrediente 
naturale, pot exista variaţii privind gustul, culoarea, mirosul sau aspectul de 
la un lot la altul. Acest lucru nu afectează potenţialul și calitatea produsului. A 
nu se consuma dacă sigiliul este degradat sau lipsește.

Ingrediente
Suc organic de Goji (Lycium barbarum) 40%, suc concentrat de Pere (Pyrus 
sp.) 15%, suc concentrat de Mere (Malus domestica) 15%, suc concentrat de 
Cireşe-negre (Prunus serotina) 8%, pudră din fructe de Rodie (Punica 
granatum) 5%, pudră din fructe de Afin (Vaccinium myrtillus) 5%, pudră din 
fructe de Zmeur (Rubus idaeus) 2,78%, pudră din fructe de Soc (Sambucus 
nigra) 2%, pudră din fructe de Afin-american (Vaccinium macrocarpon) 2%, 
pudră din fructe de Maqui (Aristotelia chilensis) 2%, pudră din fructe de 
Cireşe-negre (Prunus serotina) 2%, pectină (agent gelatinizant), gumă de 
Guar (stabilizator), sirop din Sfeclă-roşie (Beta vulgaris var. canditiva) 
(colorant natural), acid citric (corector de aciditate), aromă naturală de Goji, 
sorbat de potasiu (conservant).
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946 ml

• Sursă de vitamine și minerale
• Susţine sistemul imunitar
• Fără zahăr adăugat

Complex antioxidant
Goji

Menţiuni de sănătate
• Acţune antioxidantă (Afin)
• Susţine sănătatea venelor și a vaselor capilare (Afin)
• Susţine sănătatea ochilor (Afin)
• Susţine sănătatea aparatului digestiv (Afin)
• Protejează mucoasa gastrică și ajută tranzitul intestinal (Afin)
• Menţine sănătatea părului și a unghiilor (Afin)
• Susţine sistemul imunitar ( Soc)
• Controlul greutăţii (Soc).

Mod de utilizare
2 linguri (30ml) pe zi, pe stomacul gol, preferabil dimineaţa. A nu se depăşi 
60ml pe zi.

Condiţii de păstrare
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. A se agita produsul înainte 
de folosire. A se păstra la temperatura camerei. A se refrigera după 
deschidere. Durata maximă de consum după deschidere este de 30 de zile.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de valabilitate 
înscrisă pe ambalaj.
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