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Vigtige sikkerheds
foranstaltninger
Advarsel! Før du betjener din nutribullet Juicer™, skal du læse
alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig
personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid
overholde alle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,
herunder følgende vigtige oplysninger.

PERSONSIKKERHED
ADVARSEL!
Denne juicer eller saftpresser har
skarpe klinger og bevægelige
dele. Den er IKKE beregnet
til børn, som ikke har erfaring
med og kendskab til den
korrekt drift heraf. Børn kræver
nøje overvågning og grundig
instruktion i den korrekte brug og
sikker betjening.
Hold apparatet og dets ledning
utilgængeligt for børn. Børn må
ikke lege med apparatet. For at
undgå kvælningsfare for små
børn skal du fjerne og kassere
beskyttelsesovertrækket på
juicerens stikkontakt på forsvarlig
vis.
UNDGÅ BERØRING MED
BEVÆGELIGE DELE.
Hold hænder, fingre, håret og tøj
samt spatler og andre redskaber
væk fra apparatet, mens det er i
brug.

Tak, fordi du har købt en nutribullet Juicer™
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Dette apparat må ikke bruges
af personer (herunder børn)
med nedsat fysisk, sensorisk
eller psykisk funktionsevne,
eller som mangler erfaring
og viden, medmindre de er
blevet overvåget eller har fået
instruktioner i sikker brug af
apparatet af en person, som er
ansvarlig for deres sikkerhed.
SIER OG KLINGER ER SKARPE!
HÅNDTERES MED STOR
FORSIGTIGHED!
Rør ikke de små skær eller knive/
tænder under eller i bunden af sien.
Hold fingrene væk fra den skarpe
klinge i påfyldningsrøret.
Apparatet må aldrig efterlades
uden opsyn, når det er i brug.
Hårde frugter og grøntsager
belaster motoren, hvis der vælges
en langsom hastighed.
Hvis der er spild under eller
omkring juiceren eller på selve
juiceren, skal du tage ledningen
ud af vægkontakten. Rengør med
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en klud, og lad enheden tørre
fuldstændigt, inden den betjenes
igen.

afmontering skal du sørge for, at
sien er holdt om med at dreje, og
motoren er helt standset.

Skub aldrig maden ned i
påfyldningsrøret med fingrene eller
redskaber. Brug altid skubberen,
der medfølger. Anbring aldrig
hånden eller fingrene ned i
påfyldningsrøret, når det er påsat
juiceren. Hvis maden sætter sig fast
i påfyldningsrøret, skal du bruge
skubberen eller et andet stykke frugt
eller grøntsag til at skubbe den ned.
Sluk motoren, og sørg for, at alle
bevægelige dele helt er standset, før
du afmonterer juiceren for at fjerne
det resterende frugtkød.

PRODUKTSIKKERHED

Brug aldrig dette apparat eller
andre apparater med en beskadiget
ledning eller stikkontakt eller efter
fejl i apparatet, eller hvis det tabes
på gulvet eller er blevet beskadiget
på anden vis. Hvis ledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af
fabrikanten, dennes servicepartner
eller tilsvarende kvalificerede
personer for at undgå en fare.

Fjern og kassér eventuelle
emballagematerialer eller
reklamemærker på forsvarlig vis,
inden du bruger juiceren første
gang.

ADVARSEL: For at undgå en fare
på grund af utilsigtet nulstilling af
den termiske afbryder må dette
apparat ikke forsynes via eksternt
afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller
tilsluttes et kredsløb, som elselskabet
tænder og slukker for regelmæssigt.
Brug ikke apparatet, hvis den
roterende si eller beskyttelsesdækslet
er beskadiget eller har synlige
revner.
Sørg altid for, at juiceren er slukket
(OFF) efter hver brug. Inden
4

Denne juicer er kun beregnet til
at presse saft ud af frugter og
grøntsager. Se juiceguiden for at
finde den korrekte hastighed for de
frugter og grøntsager, du har valgt
at presse saft ud af. Brug aldrig
frosne frugter eller grøntsager.
Brug ikke juiceren uden beholderen
til frugtkødet og dens låg
fastgjort på motorenheden. Se
monteringsvejledningen for den
korrekte placering.

Sørg for, at den overflade, hvor
apparatet betjenes, er stabil, plan,
ren og tør.
Fjern frugtskallen fra alle
citrusfrugter inden saftpresning.
Pres ikke saft af frugt med sten,
medmindre du har fjernet alle
frugtsten eller -kerner.
Sørg altid for, at låget til beholderen
til frugtkødet sidder korrekt på plads
(med låsehåndtaget), inden motoren
tændes. Luk aldrig klemmerne på
låsehåndtaget op, mens juiceren
kører.
Når du bruger juiceren, skal du sørge
for, at der er plads nok omkring og

under den, så der kommer ordentlig
luftcirkulation.

ikke komme nedsænkes i vand eller
andre væsker.

Brug af tilbehør, der ikke anbefales
eller sælges af nutribullet®, kan
forårsage brand, elektrisk stød eller
skade. Denne juicer eller saftpresser
er kun til husholdningsbrug. Brug
ikke juiceren til andet end den
tilsigtede anvendelse. Må ikke
anvendes i køretøjer eller både i
bevægelse. Ikke til udendørs brug.
En forkert brug kan forårsage
personskade.

Juiceren må ikke bruges, hvis den
roterende si er beskadiget.

Hvis der ikke vælges en hastighed
efter 10 minutter, slukkes enheden
automatisk.
Hvis motoren standser uanset
årsag, skal ledningen tages ud af
motorenheden, og den skal køle ned
i mindst 15 minutter.
Sluk juiceren (OFF), og tag ledningen
ud af vægkontakten, når den ikke
er i brug samt inden montering/
afmontering af dele og inden
rengøring. Tag fat i stikket, og træk
ledningen ud af vægkontakten. Træk
aldrig i strømledningen.
Strømledningen må ikke hænge ud
over bordkanten eller køkkenbordet.
Strømledningen må ikke berøre
varme overflader, f.eks. et komfur.
Den må ikke blive sammenfiltret, og
der må ikke komme knuder i.

Juiceren skal altid holdes rengjort. Se
afsnittet om pleje og rengøring for
yderligere oplysninger.
ADVARSEL!
Der kan opstå vibrationer under
den normale drift.
Hvis der opstår overdreven
vibration, skal du stoppe med
at bruge juiceren og kontakte
kundeservice.
Ud over den almindelige rengøring
skal al vedligeholdelse udføres
af en autoriseret elektriker.
Prøv ikke selv på at reparere
eller servicere juiceren. Kontakt
kundeservice for at få hjælp på
www.nutribullet.com

Gem disse
instruktioner!
KUN TIL
HUSHOLDNINGSBRUG

Undersøg ledning, stikkontakt og
selve juiceren regelmæssigt for
eventuel beskadigelse.
For at beskytte mod brand, elektrisk
stød og personskade må juiceren,
motorenheden, ledninger eller stik
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Indhold

Monteringsvejledning
skubber

MOTORENHEDEN
PÅ 800 W MED
LÅSEHÅNDTAG

LÅG TIL BEHOLDER TIL
FRUGTKØD MED 76 MM
PÅFYLDNINGSRØR

SKUBBER

påfyldningsrør på 76 mm

beholderlåg
si af rustfrit stål
(indvendig beholder)
BEHOLDER TIL
FRUGTKØD PÅ 1,5 L
MED DRYPFRI TUD

SI AF RUSTFRIT STÅL

JUICEKANDE TIL 800 ML

beholder til
frugtkød på 1,5 l
låsehåndtag
drypfri tud
låg til juicekande
betjeningsknap
med to hastigheder

LÅG TIL JUICEKANDE MED
SKUMSEPARATOR

RENGØRINGSBØRSTE

motorenhed
juicekande til
800 ml
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Montering

1

3

8

Anbring motorenheden
på et køkkenbord, der er
tørt og plant. Sørg for at
betjeningsknappen er i slukket
position "OFF", og at ledningen
er sat i enheden.

Juster sien med
motordrivenheden, og skub
den ned, indtil du hører et klik.
Håndter sien ved at gribe fat
i den øverste kant, og pas på
ikke at røre de skarpe tænder
nederst på sien. Sørg for, at
sien sidder korrekt fast inden i
beholderen til frugtkød.

2

4

Anbring beholderen
til frugtkød oven på
motorenheden. Juster
beholderen til frugtkød med
motorenheden, så tuden er
justeret med den nuprede side
af motorenheden.

Anbring beholderlåget hen
over sien og beholderen til
frugtkød. De små gribehåndtag
på beholderlåget skal
være justeret med de små
gribehåndtag på siderne af
beholderen til frugtkød.

5

Løft låsehåndtaget, og skub
det ind i de små gribehåndtag
på hver side af beholderlåget.
Låsehåndtaget skal være i
lodret position og fastlåst.
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Sving låget til den drypfrie
tud lodret opad, så det ikke
længere dækker juicerens tud.

BEMÆRK: Hvis låsehåndtaget ikke
sidder korrekt fast, starter juiceren
ikke.
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Anbring låget til juicekanden
oven på juicekanden, og åbn
låget, der lukkes med lås.

8

Vip juicekanden, og anbring
den under tuden. Juster
tuden med hullet i låget til
juicekanden, og ret op på
juicekanden. Nu passer den
perfekt i tuden og holder den
på plads.
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Brugsanvisning

1

10

Tag alle ingredienserne, og skyl
dem. Klargør ingredienserne
ved at skære eller skrælle dem
og fjerne skorper, stængler eller
sten og frø.

2

Når du har samlet juiceren, skal
du sætte ledningen i en kontakt.
Brug betjeningsknappen med
to hastigheder for at vælge en
hastighed, så du kan begynde
at presse saft. Du kan skifte
mellem hastigheder som ønsket,
afhængigt at det, du vil presse.
(Se oversigten på side 14 for at
se de anbefalede hastigheder
til de forskellige typer frugt og
grønt).

3

Mens motoren kører, begynder
du at hælde alle ingredienser
forsigtigt i påfyldningsrøret ved
hjælp af skubberen.
BEMÆRK: Brug ikke for mange
kræfter, og udfør ikke processen for
hurtigt, når du skubber maden ned
med skubberen, da det ikke vil give
det maksimale saftudbytte.

4

Nu kommer der juice ud
af tuden og ned i kanden,
mens frugtkødet separeres
og gemmes i beholderen til
frugtkødet.

ADVARSEL: Brug aldrig hænderne/
fingrene eller andre redskaber
til at skubbe maden ned i
påfyldningsrøret og ned i sien.
Du må kun bruge skubberen til at
skubbe ingredienserne ned med.
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Betjeningsknap
BETJENINGSKNAP MED TO
HASTIGHEDER OG INDSTILLINGER
FOR SAFTPRESNING
OFF
LOW

5

Når beholderen til frugtkød
er helt fyldt, skal den tømmes,
inden du fortsætter med at
presse saft. Se vejledningen for
afmontering.

6

Husk altid at sætte
betjeningsknappen med to
hastigheder på "OFF", og
vent, indtil sien stopper med
at køre rundt, inden du fjerner
juicekanden fra tuden. Tag
aldig ledningen ud efter brug.

HIGH

OFF:
Strømmen er slukket (OFF), og
juiceren kører ikke.

OFF
LOW

LOW:
Bedst til saftpresning af bløde
frugter og grøntsager.

HIGH

7

OFF

Fjern juicekanden fra
tuden. Du kan lukke låget til
juicekanden og gemme saften
i juicekanden, hvis du vil.
BEMÆRK: For at gøre dette skal
du først vippe juicekanden lidt
fremad, så lågets store hul er lidt
adskilt fra tuden, og derefter kan
du skubbe kanden ud. Dette er det
omvendte af, hvad du gjorde under
monteringen.
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8

Fjern straks låget til den
drypfrie tud nedad over tuden
for at undgå resterende dryp
på enheden eller på fladen
under juiceren.

LOW

HIGH

HIGH:
Bedst til hårde grøntsager, f.eks.
gulerødder, rødbeder og rodfrugter.

TIP: Vi anbefaler, at du bruger
venstre hånd til at trække
juicekanden ud, mens du bruger
højre hånd til at vippe låget til
den drypfrie tud ned over tudens
åbning.
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Tips til saftpresning
VEJLEDNING TIL VALG AF HASTIGHEDER
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INGREDIENSER

HASTIGHEDER ÅRSTIDER

VITAMINER/NÆRINGSSTOFFER

Æble

High

Hele året

Kilde til quercetin

Rødbede og rodfrugter High

Sommer/efterår/vinter

Fremragende kilde til folinsyre

Blåbær

High

Sommer

God kilde til C-vitamin

Broccoli

High

Efterår/forår

Højt indhold af C-vitamin, højt indhold af folinsyre, god kilde til kalium

Rosenkål

High

Efterår/vinter

Højt indhold af C-vitamin, god kilde til folinsyre

Kål

Low

Efterår/vinter/forår

Højt indhold af C-vitamin

Gulerødder

High

Hele året

Fremragende kilde til A-vitamin, god kilde til C-vitamin

Blomkål

High

Efterår

Højt indhold af C-vitamin, god kilde til folinsyre

Selleri

High

Hele året

God kilde til C-vitamin, god kilde til A-vitamin

Agurk

Low

Sommer

God kilde til C-vitamin

Fennikel

High

Hele året

God kilde til C-vitamin og kalium

Ingefær

High

Efterår

Indeholder C-vitamin, magnesium og kalium

Druer

Low

Efterår

God kilde til K-vitamin

Grapefrugt

Low

Vinter

Højt indhold af A-vitamin, højt indhold af C-vitamin

Grønkål

High

Efterår/vinter/forår

Fremragende kilde til A- og C-vitamin, god kilde til kalcium og kalium

Kiwi

Low

Efterår/vinter/forår

Højt indhold af C-vitamin, god kilde til kalium og E-vitamin

Citron

Low

Hele året

Højt indhold af C-vitamin

Lime

Low

Hele året

Højt indhold af C-vitamin

Melon (alle typer)

Low

Sommer

Højt indhold af A-vitamin, højt indhold af C-vitamin

Appelsin

High

Vinter

Højt indhold af C-vitamin

Fersken

Low

Sommer

God kilde til C-vitamin

Pære

High

Efterår/vinter

God kilde til C-vitamin

Ananas

High

Efterår/vinter/forår

Højt indhold af C-vitamin

Blomme

High

Sommer

God kilde til C-vitamin

Hindbær

Low

Sommer/efterår

Højt indhold af C-vitamin

Spinat

Low

Efterår/forår

Højt indhold af A-vitamin, C-vitamin, jern og folinsyre, god kilde til magnesium

Sød kartoffel (rå)

High

Efterår/vinter

Fyldt med kalium og højt indhold af A- og C-vitamin

Tomat

Low

Sommer

Højt indhold af A- og C-vitamin, fyldt med kalium
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SÅDAN KLARGØRES
INGREDIENSER
Klargør frugt og grøntsager, inden
de hældes i juiceren:
• Vask ingredienserne godt af
(under lunkent vand, rindende
vand eller med æbleeddike).
• Skræl evt., og hak ingredienserne
i passende størrelse, så de passer
i påfyldningsrøret, uden at du skal
bruge unødige kræfter, ved hjælp
af skubberen.
• Fjern frugtskallen fra alle
citrusfrugter inden saftpresning.
• Fjern store kerner og frø fra frugt
med sten inden saftpresning.

PÅFYLDNINGSRØR
• Anbring aldrig hånden eller
fingrene ned i påfyldningsrøret,
når det er påsat apparatet.
• Start altid juiceren, inden
du tilsætter ingredienser i
påfyldningsrøret. Juiceren
skal kører, når der kommer
ingredienser i.
• Påfyldningsrøret må aldrig
overbelastes. Man skal tilsætte
frugt og grønt efterhånden, så
juiceren kan følge med.
• Du må kun bruge den
medfølgende skubber til at
skubbe ingredienser ned i
påfyldningsrøret. Brug aldrig
hænderne, redskaber eller andre
apparater.
• Brug aldrig for mange kræfter
til at skubbe ingredienser ned i
påfyldningsrøret.

BRUG AF BÅDE JUICE OG
FRUGTKØD
I stedet for at smide overskydende
frugtkød på komposten eller smide
det ud efter saftpresningen, kan
du bruge frugtkødet på anden vis.
Se vores opskriftsguide for at få
sjove tips til, hvad du kan gøre med
frugtkødet. Hvis du bruger disse
kreative ideer, kan du få stor glæde
af frugtkødet på en masse skønne
(og sunde) måder.
• Hvad enten du er til det søde,
salte eller krydrede, kan du bruge
frugtkødet for at tilberede nogle
smagfulde snacks eller andet!
• Frisk juice skal drikkes, og
frugtkød skal spises inden for 48
timer efter saftpresningen for at
opnå den bedste smag.

FØDEVARER, DU IKKE MÅ BRUGE
Ingredienser, der ALDRIG må
bruges i denne juicer:
• Fødevarer, der ikke indeholder
saft, som kan presses (f.eks.
bananer eller avocadoer).
• Frosne frugter eller grøntsager.
• Frugt med sten, som har store
kerner eller frø, der ikke er blevet
fjernet. Frugt med sten må kun
bruges, hvis kerner eller frø er
blevet fjernet.
OVEROPHEDNING

• Hvis motoren overopheder,
slukker juiceren automatisk.
• Hvis juiceren holder op med at
virke, skal du tage ledningen ud
og lade den køle ned i mindst 15
minutter, inden du forsøger at
bruge den igen.

• Når du presser saft, skal du sørge
for, at alle ingredienser er gået
ned igennem påfyldningsrøret
og i sien, inden du tilsætter flere
ingredienser.
• Hvis der sætter sig noget fast i
påfyldningsrøret, skal du bruge
skubberen for at skubbe det ned
ad påfyldningsrøret og i sien.
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Afmontering

1

3

18

Sørg for, at enheden er
slukket og sat på “OFF”, og at
ledningen er taget ud.

Frigør låsehåndtaget fra
beholderlåget ved at trække
håndtaget bagud og væk fra
gribehåndtagene i hver side af
beholderlåget. Skub håndtaget
ned.

2

4

Fjern kanden fra tuden. For at
forhindre dryp skal du bruge
dækslet til den drypfrie tud for
at lukke tuden.

Fjern beholderen til frugtkød
fra motorenheden ved at
trække den opad sammen med
beholderlåget og sien, og sæt
den i vasken.

5

7

Fjern skubberen ved at løfte
den ud af påfyldningsrøret.

Løft sien forsigtigt lodret op
af midten af beholderen til
frugtkød. Rengør sien med det
samme (se plejeanvisningerne).

6

8

Løft beholderlåget lodret
op og ud af beholderen til
frugtkød, og fjern evt. frugtkød
fra indersiden af låget. Du
kan bruge den flade ende af
rengøringsbørsten til at skrabe
frugtkød af låget.

Tøm beholderen til frugtkød.
Brug den flade ende af
rengøringsbørsten til at skrabe
frugtkød ud. Det er meget nemt.
Læg den til side til de næste
opskrifter eller til kompostering.
Du kan også tømme frugtkødet
ud i grøntaffaldet eller i
kompostbunken.
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Pleje og vedligeholdelse

Opbevaringstilbehør
til juice

Følg anvisningerne om rengøring
nedenfor før den første
anvendelse og efter hver brug.

Sammen med din Juicer får du fantastisk opbevaringstilbehør: en
juicekande, to opbevaringsflasker og to frysebakker.

Rengøring af nutribullet
Juicer™ er hurtig og nem.
Alle komponenter, undtagen
skubberen og motorenheden, kan
sættes i opvaskemaskine. Læs
mere for at få rengøringstips og
bedste praksis.

1

2
3

Sørg altid for, at ledningen er
taget ud af motorenheden,
før du begynder på montering,
afmontering eller rengøring
af enheden eller sætter den til
opbevaring.
Når du har tømt beholderen til
frugtkødet, skal du skylle alle
dele af under rindende vand.
Brug rengøringsbørsten til
at skrubbe sien ren under
rindende vand. Husk at rengøre
sien grundigt, hver gang du
presser saft, da mineraler fra
frugt og grøntsager kan føre
til en ophobning i sien, som
kan påvirke den maksimale
saftpresning.
ADVARSEL: Pas altid på, når du
rengør sien, da den indeholder
skarpe knive/tænder på den flade
del af skiven.
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4

5

TIP: Rengør altid sien med
rengøringsbørsten så hurtigt
som muligt efter saftpresningen.
Hvis resterne får lov til at sidde,
tørrer frugtkødet ud på sien, og
det bliver sværere at skrubbe de
tilstoppede huller. Hvis dette sker,
skal du lægge sien i varmt vand i
30 minutter.

Alle Juicer-komponenter,
undtagen motorenheden, kan
sættes i opvaskemaskine. Du
kan også vaske dem op i lunken
vand tilsat opvaskemiddel.
TIP: Brug ikke steriliserings
cyklussen på opvaskemaskinen
til at rengøre juiceren, da det kan
medføre, at delene ændrer form.

Med opbevaringstilbehøret har
du tre muligheder for at opbevare
juice:

1

2

Tør motorenheden af med en
ren, fugtig klud.
ADVARSEL: Motorenheden må
ikke nedsænkes i vand eller andre
væsker.

Vejledning til rengøring af
tilbehøret til din nutribullet
Juicer™ :
•

Glasflasker og låg kan sættes i
opvaskemaskinen.

•

Frysebakker og låg kan sættes
i opvaskemaskinen.

3

I KANDEN:
Juicekanden rummer op til
800 ml. Sørg for at opbevare
kanden i lodret position i
køleskabet med låget skruet
korrekt på, lukket lås og uden at
sætte noget oven på låget.
I FLASKER:
Hver opbevaringsflaske kan
rumme op til 350 ml juice, som
du kan nyde senere – enten
derhjemme, eller når du er på
farten. Fyld flaskerne op til ca.
0,6 cm fra kanten, så der er lidt
plads til luft i flasken.

få inspirerende opskrifter på
frosne juiceshots, som du kan
tilsætte i dine yndlingsdrikke
eller bare drikke som shots.)
Drik frisk juice og frugtkød inden
for 48 timer efter saftpresningen
for at opnå den bedste smag.
Der må ikke anbringes noget
oven på kandelåget, når kanden
opbevares i køleskab.
Opbevar resten af delene på et
sikkert sted, hvor de ikke bliver
beskadiget og ikke selv gør skade,
da nogle af delene er skarpe!

I BAKKER:
Hver frysebakke kan indeholde
i alt 470 ml. Hver bakke har otte
rum til 60 ml, og den anden
bakke har fire rum til 120 ml.
Det er en fantastisk måde at
opbevare juice på i længere tid.
Den kan når som helst optøs,
så du får en drikkelig portion.
Du kan også bruge bakkerne
til at lave frosne juiceshots. (Se
vores opskriftsguide for at
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Fejlfindingsguide
1

PROBLEM: Strømknappen
blinker tre gange og forbliver
tændt, når jeg vælger en
hastighed.
LØSNING: Det betyder, at
enheden ikke er samlet korrekt.
Sørg for, at beholderen til
frugtkød sidder korrekt oven
på motorenheden, og at
låsehåndtaget er fastlåst
korrekt.

2

PROBLEM: Juiceren stopper
midt i saftpresningen, og
strømknappen blinker.
LØSNING: Sørg for, at
låsehåndtaget er fastlåst
korrekt.

3

PROBLEM: Juiceren stopper
midt i saftpresningen, og
strømknappen forbliver tændt.
LØSNING: Du har kørt juiceren
i mere end 10 minutter ad
gangen. Tag ledningen ud
af juiceren, og lad den være
slukket i 15 minutter, før du
fortsætter.

4

PROBLEM: Juiceren er stoppet
med at køre, og alle lamper har
blinket tre gange.
LØSNING: Juiceren er over
ophedet. Tag ledningen ud af
juiceren, og lad den køle ned i
15 minutter, før du fortsætter.

Reservedele
Gå til vores website på nutribullet.com for at bestille ekstra dele og tilbehør.
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DK/ Beskrivelse af mærkninger
DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke
må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For
at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en
ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde
ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af
materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat
skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte
forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren
tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt
forsvarlig genbrug.
DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og
Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande
bestemt til kontakt med fødevarer.

001 (800) 523-5993 | nutribullet.com
nutribullet® er et registreret varemærke tilhørende CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2020 CAPBRAN HOLDINGS, LLC. Distribueres af CAPITAL BRANDS
DISTRIBUTION, LLC. LOS ANGELES, CA 90025 USA
Alle rettigheder forbeholdes. PRODUCERET I KINA
Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre
vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden
forudgående varsel.
210927_NBJ93100

