
Στιγμιαίο ρόφημα βοτάνων
Instant herbal beverage
Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δε συνιστάται για 
παιδιά ή εγκύους ή θηλάζουσες (26 mg/100 ml)
High caffeine content. Not recommended for children 
or pregnant or breast-feeding women (26 mg/100 ml)
Με σάκχαρα και γλυκαντικά | With sugar and sweetener

Ανάλωση κατά προτίμηση και 
αριθμός παρτίδας: Δείτε στη 
βάση της συσκευασίας 
Best before and lot number: 
See base of container
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ | NET WEIGHT: 50 g e

γεύση βατόμουρο
raspberry flavour

Διαθρεπτικές πληροφορίες
Nutritional information 
Μερίδα: 1,7 g Serving size: 1,7 g
Μερίδες ανά συσκευασία: 29 Servings per container: 29
 Ανά 100 g Ανά 1,7 g 
 Per 100 g Per 1,7 g
Ενέργεια • Energy       1535 kJ (361 kcal)       26 kJ (6 kcal)
Λιπαρά • Fat                                       0 g                      0 g
   εκ των οποίων • of which:
   κορεσμένα • saturates                     0 g                      0 g
Υδατάνθρακες • Carbohydrate          79 g                   1,4 g
   εκ των οποίων • of which:
   σάκχαρα • sugars                          12 g                   0,2 g 
Εδώδιμες ίνες • Fibre                         0 g                      0 g
Πρωτεΐνες • Protein                         11 g                   0,2 g
Αλάτι • Salt                                   0,25 g                 0,01 g
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλτοδεξτρίνη, εκχύλισμα τσαγιού 
orange pekoe (Camellia sinensis, 14,7%), φρουκτόζη, 
εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis, 
6,7 %), φυσικό άρωμα βατόμουρου, γλυκαντικό 
(ακεσουλφάμη Κ), ενισχυτικό γεύσης (κιτρικό οξύ), 

εκχύλισμα μολόχας 
(Malva sylvestris, 0,12 %), 
σκόνη ιβίσκου (Hibiscus 
sabdariffa L , 0,12 %), 
εκχύλισμα κάρδαμου 
(Elettaria cardamomum, 
0,004 %)  INGREDIENTS: 
Maltodextrin, orange 
pekoe tea extract (Camellia 
sinensis, 14,7 %), fructose, 
green tea extract (Camellia 
sinensis, 6,7 %), natural 
raspberry flavouring, 
sweetener (acesulfame K), 
flavour enhancer (citric 
acid), malva extract 
(Malva sylvestris, 0,12 %), 
hibiscus powder (Hibiscus 
sabdariffa L , 0,12 %), 
cardamom extract 
(Elettaria cardamomum, 
0,004 %) 

Το Στιγμιαίο ρόφημα βοτάνων είναι ένα 
δροσιστικό ποτό που μπορείτε να το πίνετε μόνο 
του, με τα γεύματα ή μετά την άσκηση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναμείξτε ½ κουταλάκι (1,7 g) 
σε 200-250 ml ζεστό ή κρύο νερό. Διατηρείτε το 
προϊόν με το καπάκι κλειστό, σε δροσερό και 
ξηρό μέρος. Εγγύηση 30 ημερών με επιστροφή χρημάτων. 

Instant herbal beverage is a refreshing 
drink that you can drink alone, with meals 
or after exercise. DIRECTIONS FOR USE: Mix 
½ teaspoon (1,7 g) with 200-250 ml of hot or cold 
water. Store with lid closed in a cool, dry place. 
30-day money-back guarantee. 

Διανέμεται από την • Distributed by:  
Herbalife International Luxembourg S à R L   
c/o HERBALIFE EUROPE LIMITED, The Atrium,  
1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1HB, U K 
Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα • Representative in Greece:
HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S A  Πεντέλης  
110 15126, Μαρούσι Ελλάδα  
Τηλέφωνο: (30) 210 8108 800
Φαξ: (30) 210 8108 888 ©2019 HERBALIFE
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