
Nutritia familiei premium  

BIO NaturGreen – Pulbere de ROSCOVE, Ecologica - 200g 

100% Vegan. Fara Gluten. Fara Grasimi, Sare si Zahar adaugat. Bogat Fibre. Sursa de Vitamina D, Acid Folic, Potasiu, 

Calciu si Fier. 

Ingrediente: 100% pulbere din Roscove* deshidratate. Marcat * - ingredient provenit din Agricultura Ecologica. Alergeni:0. 

Acest produs se fabrica pe o banda unde se manipuleaza fucte in coaja lemnoasa si soia. Ambalat in atmosfera 

controlata. 

Net. 200g  Lot:    A se consuma de preferinta, pîna la data inscriptionata pe ambalaj  

Producator: Laboratorios Almond s, l. - Spania 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro). 

ACTIVITATE INSPECTATA SI CERTIFICATA DE AUSTRIA BIO GARANTIE, RO-ECO-018. 

Informatii nutritionale la 100g: Energie - 1228kj (293kcal) Grasimi – 0g (din care Saturate – 0g) Carbohidrati - 51g (din care 

Zaharuri – 37,7g) Proteine – 4,46g, Sare – 0,03g, Vitamina D – 1mcg (20%VNR*) Acid folic – 50mcg (25%VNR) Potasiu – 

950mg (47,5%VNR) Calciu – 425mg (53%VNR*) Fier – 8mg (57%VNR*). *VNR – Valoarea Nutritionala de Referinta. 

Mesaj nutritional: Vitamina D contribuie la: ■ Absorbția/ utilizarea normală a calciului și fosforului. ■ Menținerea 

concentrațiilor normale de calciu în sange. ■ Menținerea sănatatii sistemului osos. ■ Menținerea funcționalității normale a 

sistemului muscular. ■ Mentinerea sănătății dinților. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Procesul de diviziune 

celulară. Folații contribuie la: ■ Dezvoltarea țesuturilor materne în timpul sarcinii. ■ Sinteza normală a aminoacizilor. ■ 

Buna funcționare a hematopoiezei. ■ Metabolismul normal al homocisteinei. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea 

normală a sistemului imunitar. ■Reducerea oboselii și extenuării. ■Procesul de diviziune celulară. Calciul contribuie la: ■ 

Coagularea normală a sângelui. ■ Metabolismul energetic normal. ■ Funcționarea normală a sistemului muscular. ■ O 

neurotransmisie normală. ■ Funcționarea normală a enzimelor digestive. ■ Procesul de diviziune și de diferențiere celulară. 

■ Menținerea sănătății sistemului osos. ■ Menținerea sănătății dinților. Fierul contribuie la: ■ Metabolismul energetic 

normal. ■ Formarea normală a globulelor roșii și hemoglobinei. ■ Transportul normal al oxigenului în corp. ■ Funcționarea 

normală a sistemului imunitar. ■ Reducerea oboselii și extenuarii. ■ Procesul de diviziune celulară. 


