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Zawartość 
Average Value

w 100 g proszku 
per 100 g powder

%RWS1 
%NRV1

w zalecanej dziennej porcji 
(1 porcja = 15 g proszku) 

per daily portion 
(1 Portion = 15 g powder)

%RWS1 
%NRV1

Tłuszcz / Energy 1263 kJ / 301 kcal 190 kJ / 45 kcal
Fett / Fat 
    w tym Kwasy tłuszczowe nasycone / 

of which Saturates

<1,0 g 
<1,0 g

<0,2 g 
<0,2 g

Węglowodany / Carbohydrate 
   w tym cukry / of which Sugars

53 g 
50 g

8,0 g 
7,5 g

Błonnik / Fibre 34 g 5,1 g
Białko / Protein 1,1 g 0,16 g
Sól / Salt <0,5 g <0,1 g
Selen / Selenium 200 μg 364 30 μg 55
Witamina C / Vitamin C 1000 mg 1250 150 mg 188
Niacyna / Niacin 340 mg 2125 51 mg 319
Witamina E / Vitamin E 67 mg 556 10 mg 83
Kwas pantotenowy / Pantothenic Acid 60 mg 1000 9,0 mg 150
Witamina B6 / Vitamin B6 20 mg 1429 3,0 mg 214
Tiamina / Thiamine 14 mg 1273 2,1 mg 191

16 mg 1143 2,4 mg 171
Witamina A / Vitamin A  
(z prowitaminy A/from Provitamin A)

2220 μg 278 333 μg 42

Kwas foliowy / Folic Acid 2000 μg 1000 300 μg 150
Biotyna / Biotin 1500 μg 3000 225 μg 450
Witamina B12 / Vitamin B12 10 μg 400 1,5 μg 60

 
w proszku / from guarana extract powder)

200 mg 30 mg

1  RWS / NRV (Referencyjne Wartości Spożycia (osoby dorosłe) / percent of the daily reference intake value (adults))
PL   SKŁADNIKI: fruktoza, guma arabska, błonnik owsiany, błonnik grochu, aromat, substancje zagęszczające 

(guma guar, pektyny), kwas (kwas cytrynowy), ekstrakt z guarany w proszku (maltodekstryna, ekstrakt z gu-
arany, kofeina), witamina C, burak ćwikłowy w proszku (koncentrat soku z buraka ćwikłowego, maltodekstryna, 
regulator kwasowości (kwas cytrynowy), błonnik jabłkowy, kompleks enzymów (amylaza, laktaza, proteaza, 
celulaza, lipaza), inulina, błonnik ryżowy, kultury bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus acidophilus, Lacto-
bacillus reuteri), mieszanka owoców, warzyw i przypraw (ekstrakt z zielonej herbaty, koncentrat kiełków brokuła, 
ekstrakt z cebuli, ekstrakt z jabłka, ekstrakt z aceroli, koncentrat pomidorowy, koncentrat brokułów, koncetrat kur-
kumy, koncentrat czosnku, koncentrat bazylii, koncentrat oregano, koncentrat cynamonu, koncentrat marchewki, 
koncentrat czarnego bzu, koncentrat czarnej porzeczki, koncentrat borówki amerykańskiej, koncentrat malinowy, 
koncentrat aroniowy, koncentrat jeżynowy, koncentrat szpinaku, koncentrat czereśniowy, ekstrakt z borówki 
amerykańskiej, koncentrat kiełków brukselki), beta-karoten, ekstrakt z kurkumy z  γ-cyklodekstryną, substancja 
słodząca (glikozydy stewiolowe (glikozydy stewiolowe, aromat)), drożdże wzbogacone w selen, niacyna, algi w 
proszku,  ekstrakt z imbiru w proszku, witamina E, kwas pantotenowy, ekstrakt z pestek winogron, witamina B6, 

 Bezglutenowy.
EN   INGREDIENTS: Fructose, Acacia Gum, Oat Fibre, Pea Fibre, Flavour, Thickener (Guar Gum, Pectin), Acid (Citric 

Juice Concentrate, Maltodextrin, Acidity Regulator (Citric Acid)), Apple Fibre, Multienzyme Complex (Amylase, 
Lactase, Protease, Cellulase, Lipase), Inulin, Rice Fibre, Lactic Acid Cultures (Lactobacillus acidophilus, Lactobacil-
lus reuteri), Mix of fruits, vegetables and spices (green tea extract, broccoli sprout concentrate, onion extract, apple 
extract, acerola extract, tomato concentrate, broccoli concentrate, turmeric concentrate, garlic concentrate, basil 
concentrate, oregano concentrate, cinnamon concentrate, carrot concentrate, elderberry concentrate, blackcurrant 
extract, blueberry concentrate, raspberry concentrate, chokeberry concentrate, blackberry concentrate, spinach 
concentrate, sweet cherry concentrate, blueberry extract, brussels sprout concentrate), Beta-Carotene, Curcuma 
Extract with γ-Cyclodextrin, Sweetener (Steviol Glycosides (Steviol Glycosides, Flavour)), Selenium Enriched Yeast, 
Niacin, Seaweed Powder, Ginger Extract Powder, Vitamin E, Pantothenic Acid, Grape Seed Extract, Vitamin B6, 

 Gluten free.
OSTRZEŻENIA: 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. Nie jest przeznaczony dla dzieci. Bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
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. Not suitable for children.
Opracowano i wyprodukowano wyłącznie dla PM-International Group.  
Exclusively developed and manufactured for PM-International Group.
Trzykrotnie opatentowany / Patented 3 times
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Suplement diety w proszku z witaminami, prowitaminą A,  
błonnikiem, kofeiną i pierwiastkiem śladowym selenem.  

Smak: pomarańcza-czarna porzeczka.
Zawiera cukier i substancję słodzącą. 

Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. 
(30 mg kofeiny w dziennej porcji) 

Substancja słodząca: glikozydy stewiolowe występujące naturalnie w liściach stewii.

Food supplement in powder form with vitamins, 
 

Flavour: Orange-black currant.
With sugar and sweetener. 

 
 

Sweetener: Steviol Glycosides of vegetable origin.

INSTRUKCJA UŻYCIA: zawartość saszetki (15 g) rozpuścić w 180 ml 
niegazowanej wody.
ZALECANA DZIENNA PORCJA: 1 porcja (1 saszetka) dziennie.

PL

PREPARATION: add 180 ml of still water to the content of one bag of 
powder (15 g).
DAILY RECOMMENDATION: 1 portion (1 bag) per day.

EN

Jakość produktu odpowiada międzynarodowym standardom GMP. 
Excellent product quality according to international GMP standards.

30 saszetek po/bags à 15 g    = 450 g
* Podstawowa suplementacja FitLine / FitLine Basic Supply
** bogaty w witaminę B6 – przyczynia się do utrzymania prawidłowego  

metabolizmu energetycznego. 

Producent:  
PM-International AG 
An der Hofweide 17 
67346 Speyer, Germany
Przedstawiciel:  
P.M. International Sp. z o.o. 
ul. Bukszpanowa 70 
40-750 Katowice

Najlepiej spożyć przed końcem i numer partii 
produkcyjnej: na białym polu  i zgrzewie każdej 
saszetki. Przechowywać w suchym  i chłodnym 
miejscu.
Best before end and Lot No.: see white area and 
edge of each bag. Store in a cool, dry place.
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