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Basics Junior 
 

Tervisliku toitumise alus ja rakkude eest hoolitsemine! 

Lapsed vajavad oma arenguks põhjapanevat toitumist, milles on olulisel kohal B-vitamiinid ja 

mineraalaineid. 

Uus  Basics Junior  on loodud just laste vajadustele mõeldes. Toode annab väärtusliku panuse 

laste vaimse ja kehalise arengu jaoks, tugevdab organismi kaitsevõimet, parandab 

keskendumisvõimet ning see mängib olulist rolli toitainete puudujääkide tasakaalustamisel. Uus 

Basics Junior  on tõeliselt värskendav ja meeldiva apelsini maitsega suhkruvaba jook. Toote 

väärtuslike koostisosade omastatavus on tänu unikaalsele transpordi konseptsioonile (Nutrient 

Transport Concept) täiuslik. 

Meie täiesti uuest tootest Basics Junior  saavad lapsed täpselt seda, mida nad vajavad: unikaalne 

kooslus 11-st olulisimast vitamiinist, mineraalidest ja probiootilistest kiududest. See tähendab, et 

me pakume lastele parimat terve päeva jooksul. 

Uut toodet Basics Junior  esitleti esmakordselt ametlikult Rolf ja Vicki Sorg`i poolt Saksamaal 

kõigile firma partneritele 19. detsembril 2009 toimunud Business Academy  jõulupeo ajal. Pärast 

toote degusteerimist olid kõik veendunud, et sellest tuleb müügihitt.  

 

Vitamiinid ja antioksüdandid sidudes vabu radikaale, kaitsevad rakumembraani kahjuliku mõju 

eest. 

Basics Junior toime organismis: 

o Annab lapse arenguks olulisimaid vitamiine ja mineraale, 

o Parandab organismi varustamist toitainetega, 

o Neutraliseerib vabu radikaale, 

o Stimuleerib immuunsüsteemi tööd, 

o Normaliseerib söögiisu. 

 

Basics Junior     Toidulisand, kaal 210 g 

KOOSTIS 7g pulbrit = 150ml jooki % RDA 

Energeetiline väärtus 61 kJ (15kcal)  

Proteiin <0,1g  

Süsivesikud 0,7g  

        -millest suhkruid 0,5g  

Rasva <0.1g  

      -millest küllastumata rasvhappeid <0,1g  

Kiudained 4,5g  

Naatrium 0  

Inuliin 5,0g  

C-vitamiin 60mg 75 

Niatsiin 15mg NE 94 

E-vitamiin  10mg a-TE 83 

Pantoteenhape 5,0mg 83 

B 6 – vitamiin 1,6mg 114 

B 1 – vitamiin 1,4mg 127 

B 2 – vitamiin 1,3mg 93 
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A-vitamiin 333µg RE 42 

Foolhape 120µg  60 

K-vitamiin 40µg  53 

Biotiin 30µg  60 

B12 – vitamiin 1,0µg  40 

Kaltsium 120mg 15 

Magneesium 56mg 15 

 

Koostis: Inuliin, sidrunhape, piima-mineraalvee kontsentraat(koos laktoosiga), 

magneesiumtsitraat, fruktoos, Acerolakirsi pulber, porgandipulber, apelsinimaitseaine, C-

vitamiin, magusaine asesulfaam K, niatsiin, E-vitamiin, magustaja sukraloos, pantoteenhape, 

vitamiinid B6, B2, B1, foolhape, K-vitamiin, biotiin, B12-vitamiin.  

Valmistamine: ~2 teelusikatäit pulbrit (7g) lahustada 150 ml jahedas vees, segada kuni täieliku 

lahustumiseni. 

Tarvitamisõpetus: 1 jook päevas, tarvitada värskelt valmistatut.  

210 g pulbrist saab 30 portsjonit jooki. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 

*%RDA - soovitav päevane annus vastavalt Euroopa toiduainete markeeringu direktiivile 

(2008/100EC)  


