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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO RABENHORST Suc de Struguri Rosii fortifiat cu Gluconat Feros 

Rasfatati-va cu acest splendid suc dietetic al Casei Rabenhorst obtinut prin presarea la rece a Strugurilor recoltati de pe 
Culturi Agricole Certificate Organic din manoasa Vale a Rinului. Fotificati-va sanatatea si indestulati-va cu energia 

generata de el... Organismul nu genereaza fier, acesta trebuind adus prin alimentatie. 

Conform Asociatiei Germane pentru Alimentatie, 100ml din sucul Nostru asigura fierul necesar zilnic in proportie de 
44% (la copiii de 4-9 ani), de 23-29% (la tinerii de 10-19 ani), de 35% (la adulti si femei peste 53 de ani), de 18% la 

lauze si de 12% la femeile insarcinate. 

Utilizare: 150 ml /zi, de preferat rece. 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/100ml: Energie 315kj(75kcal), Proteine 0,2g, Carbohidrati 18g(8,1g glucoza si 8,3g Fructoza ce 
vin exclusiv din compozitia strugurilor), Grasimi<0,1g (saturate<0,05g), Fibre<0,1g, Sodiu<3mg, Fier 3,5 mg (25% din 

D.Z.R). (D.Z.R = Doza Zilnica Recomandata). Informatii pentru Diabetici: 1BE=65ml. 

Ingrediente: suc obtinut prin presarea la rece a Strugurilor Rosii proveniti de pe Culturi Agricole Certificate Organic 
imbogatit cu Gluconat Feros (28mg la 100ml). 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST - 53572/ Unkel. Agent Oficial/ Importator: A&A Nutritional 
Naturomedica srl, Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi la: 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 
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