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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomolecular 

Dr.ALBU Selections® luxury organic, dietetic& antiaging store 

BIO RABENHORST Suc din Morcovi de Gradina 

Suc Bio extract-direct din Morcovi de Gradina asezonat cu Suc Bio de Lamaie. Ultra-bogat in Beta Caroteni! Sarac in 
calorii! 

Rasfatati-va cu acest minunat suc aromatic obtinut pin presarea directa la rece a morcovilor proaspeti de gradina, 
Certificati Organic. Acesti morcovi, datorita conditiilor de cultivare, vin cu un excelent continut de provitamina A (beta-

caroteni). Astfel 100ml din sucul nostru asigura peste 150% din Doza Zilnica Recomandata de Provitamina A sub forma 
de beta-caroteni, micronutrienti cu importante proprietati in promovarea sanatatii. Societatea Germana de Nutritie 
(DGE) recomanda cinci portii zilnice de legume/fructe dintre care cel putin una trebuie sa fie constituita din cele 

portocalii (bogate in caroteni). Un pahar din sucul Nostru inlocuieste una sau chiar doua dintre aceste portii. Este un 
aliment ideal pentru curele de dezintoxicare a organismului precum si pentru cele pregatitoare a organismului pentru a 

rezista cu riscuri minime la "baile de soare sau ultraviolete"! 

Utilizare: 125 ml de 1-2 ori/zi. Agitati înainte de fiecare utilizare! Serviti, însurubati capacul si pastrati la frigider pâna la 5 
zile.Turbiditatile sunt însemnele calitatii. Se datoreaza îmbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmarit 

îndeaproape de Casa Noastra. Sticla este speciala si protejeaza micronutrientii împotriva ultravioletelor! 

Informatii nutritionale la 100ml: Energie 113kj(27kcal), Proteine 0,5g, Carbohidrati 6,5g (din care zaharul legumelor 
6,5g), Grasimi 0,2g (saturate sub 0,1g), Fibre 1g, Sodiu sub 40mg, Beta-Caroteni minimum 1200mcg. 1BE=185ml 

Ingrediente: sucuri obtinute prin presarea la rece a morcovilor de gradina si a lamailor Certificate Organic. 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST * 53572/ Unkel/ Rhein. Ag.Of/ Import: A&A Nutr. Naturomedica srl, 
Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro. 

Informatii produs/ Abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro - High Class Virtual Concept Store. 

Continut net 750ml                                                       A se consuma pîna la data inscriptionata pe ambalaj 
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