
A source of essential
fatty acids

GRAIN CONCENTRATES
TRE-EN-EN®

N U T R I T I O N A L S

120 
CAPSULES
KAPSULIŲ

Nutrition information / Maistinė vertė:
 Per 1 capsule /                Per 3 capsules /
 1 kapsulėje                       3 kapsulėse
Energy / Energinė vertė 27,2 kJ (6,5 kcal)           81,6 kJ (19,5 kcal)
Fat, of which / Riebalai, iš kurių: 0,676 g                            2,028 g
   saturates / sočiųjų riebalų rūgščių 0,124 g                            0,372 g
   monounsaturates / mononesočiųjų 0,176 g                            0,528 g
   riebalų rūgščių  
   polyunsaturates, of which / 0,341 g                            1,023 g
   polinesočiųjų riebalų rūgščių, iš kurių:  
      linoleic acid / linolio rūgšties  0,216 g                            0,648 g
      linolenic acid / linoleno rūgšties 0,024 g                            0,072 g
Carbohydrate / Angliavandeniai 0,002 g                            0,006 g
Protein / Baltymai  0,120 g                              0,36 g
Contains negligible amount of sugars and salt / Sudėtyje yra labai mažas cukraus ir 
druskos kiekis.                                 
 Manufactured by / Gamintojas: Eurocaps Ltd., Tredegar, UK /   
 Didžioji Britanija. 
 Distributed by: GNLD International Ltd., Old Bank Chambers,   
 582-586 Kingsbury Road, Erdington, Birmingham B24 9ND, UK /  
 Platintojas Lietuvoje: UAB„GNLD International“, Jogailos g. 4,   
 Vilnius, Lietuva.
 NOT SOLD IN RETAIL STORES. NeoLife products are formulated   
 and manufactured exclusively for GNLD distributors.
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Net Weight / Grynasis kiekis: 120 capsules  /  kapsulių = 120 g
               

           TRE-EN-EN® • Grain Concentrates food supplement - a source of essential 
fatty acids from encapsulated selected vegetable oils  
Ingredients: rice bran oil, soybean oil, wheat germ oil, gelatin, firming agent: glycerol; 
stabilizer: yellow beeswax; wheat germ extract, rice bran powder, colours: titanium 
dioxide, sodium copper chlorophyllin; antioxidant: mixed tocopherols (soy). 
Recommended daily intake: take 1-3 capsules per day. . 
Do not exceed the stated recommended daily dose. Store in a cool dry place out of 
reach of children.
Food Supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet 
and a healthy lifestyle.
Lot number & Best Before End: see on the packaging. 
       TRE-EN-EN® • Ryžių sėlenų, sojų ir kviečių gemalų aliejaus turintis 
maisto papildas
Sudėtis: ryžių sėlenų aliejus (30,87%), sojų aliejus (23,19%), kviečių gemalų aliejus 
(15,44%), želatina, kietiklis glicerolis; stabilizatorius bičių vaškas; ryžių sėlenų milteliai, 
kviečių gemalų milteliai, dažikliai titano dioksidas, chlorofilų vario kompleksai, 
antioksidantas tokoferolių koncentruotas ekstraktas (sojos).
Vartojimas: gerti 1-3 kapsules per dieną valgio metu. Neviršyti nustatytos 
rekomenduojamos dozės.
Laikymo sąlygos: laikyti sausoje vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Geriausias iki: ant pakuotės nurodyto mėnesio pabaigos. Maisto papildas nėra 
maisto pakaitalas.
Maisto papildo prekybos teises turi tik „GNLD International“ konsultantai.




