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NATURAL ENERGY

207 g
(30 x 6.9 g Sachets)

Food SupplementSKU 550601059
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Food supplement contains plant-based caffeine and vita-
mins with sugars and sweetener. All sugars and sweetener 
come from plant sources.
Guava, mango and lemon peel provide an array of natural 
B vitamins that contribute to reduction of tiredness and 
fatigue.

Ingredients: Yerba mate (Ilex paraguariensis) leaf extract 
(26 %), tart cherry (Prunus cerasus) powder (18 %), rice 
flour, fructose and dextrose (from grape), natural flavour-
ings, beet (Beta vulgaris) root powder (7 %), guava (Psid-
ium guajava) extract (4 %), emulsifier (sunflower lecithin), 
maltodextrin, mango (Mangifera indica) extract (0.02 %), 
lemon (Citrus limon) peel extract (0.02 %), sweetener (ste-
viol glycosides), salt, anticaking agent (silicone dioxide) .

Net weight: 207 g / 30 x 6.9 g sachets

Directions: Stir one sachet of powder into 240 ml of water. 
Do not exceed one serving per day. Not a substitute for a 
varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Contains 
caffeine. Not recommended for children or pregnant 
women (40 mg caffeine per 6.9 g).

For best before end date and lot number: 
see bottom of tube.

Store in a cool, dry place. 
Keep out of the reach of young children.

Manufactured in the USA for:

Healthy Starts Food Supplements Trading LLC 
Iris Bay Building, 7th Floor Unit 713, Business Bay, Dubai, UAE

Guava, mango and lemon peel 
 provide an array of natural B  vitamins 
that contribute to  reduction of 
tiredness and fatigue

 لالطالع عىل تاريخ الصالحية ورقم التصنيع:
 انظر أسفل األنبوب.

يُخزن يف مكان بارد وجاف. يُحفظ بعيًدا عن متناول األطفال.

تم تصنيعه يف الواليات املتحدة األمريكية لصالح:

 هيلثي ستارتس لتجارة املكمالت الغذائية ذ.م.م.بناية ايريس باي، 
الطابق السابع، وحدة 713ـ خليج التجاري، ديب، االمارات العربية 

املتحدة

تحتوي املكمالت الغذائية عىل الكافيني املستخلص من النباتات الطبيعية 
والفيتامينات مع السكريات واملُحليات. وتُستخلص كل السكريات واملُحليات 

من مصادر نباتية.

حيث توفر الجوافة واملانجو وقرش الليمون مجموعة من فيتامينات “ب” 
الطبيعية التي تساهم يف الحد من الشعور بالتعب واإلرهاق.

املكونات: مرشوب املتة مستخلص من أوراق )البهشية الرباغوانية( بنسبة 
)26 %( ومسحوق )كرز حامض( بنسبة )18 %( ودقيق األرز، وفركتوز وسكر 

العنب )مستخلص من العنب(، والنكهات الطبيعية، ومسحوق جذور نبات 
)الشمندر(بنسبة )7 %(، ومستخلص )الجوافة(  بنسبة )4 %(، )مستحلب 

الليسيثني مستخلص من بذور عباد الشمس(، ومالتوديكسرتين، ومستخلص 
)املانجو( بنسبة )0.02 %(، ومستخلص )قرش الليمون( بنسبة )0.02 %(، ُمَحيل 

)ستيفيول غليكوسيد(، وملح، ومضادات التكتل )ثنايئ أكسيد السيليكون(.

الوزن الصايف: 207 غرام )30 عبوة×6.9 غرام(

اإلرشادات: قَلّب كيًسا واحًدا من املسحوق يف 240 مل من املاء. ال تتناول أكرث 
من كيس واحد يوميًا. ليس بديالً عن التنوع والتوازن يف النظام الغذايئ، وأمناط 
الحياة الصحية. يحتوي عىل كافيني. ال يُنصح بتناوله لألطفال أو النساء الحوامل 

)يحتوي عىل 40 ملغ كافيني لكل 6.9 غرام(.

RI**RI = Reference Intake = الكميات الغذائية املرجعية

*RI % لكل كيس  معلومات غذائية 

  0.9 ملغ فيتامين ب1 
0.96 ملغ  فيتامين ب2  

9.9 ملغ إن اي نياسين  
1.2 ملغ  فيتامين ب6 

356 ميكروغرام حمض الفوليك 
4 ملغ حمض البانتوثينيك 

1780 ملغ  مستخلص أوراق البهشية البراغوانية 
40 ملغ  مزّود بالكافيين 

   Per sachet 
Nutrition information

Thiamin 82 mg
Riboflavin  69 mg
Niacin (NE) 62 mg
Vitamin B6 86 mg
Folic Acid 178 μg
Pantothenic Acid 67 mg
Yerba mate leaf extract  mg
   providing Caffeine  mg


