
Nutritia familiei Premium!      Dr. ALBU selections® luxury organic, dietetic & antiaging store 

BIO RABENHORST Suc MULTIFRUCT Ecologic, Bogat in Vitamina C – 750 ml 

Suc pur obtinut prin presarea la rece a fructelor. 100% continut de fructe! Fara adaos de Apa, Zahar, Conservanți, Coloranti, Indulcitori si Arome. 
Bucurati-va din plin de gustul a sapte fructe asortate armonios!  
 
Ingrediente: Obtinut prin presare la rece: Suc de Mere*, Struguri Albi*, Ananas*, Portocale*, Fructul pasiunii*; Pulpa de Mango* si Acerola*. Marcate 
* - ingrediente provenite din Agricultura Ecologica. Alergeni 0  

Informații nutriționale la 100 ml: Continut energetic 196Kj (47Kcal); Grasimi sub 0,5 g (din care Saturate sub 0,1g); Glucide – 11 g (din care 
Zaharurile fructelor 11 g); Proteine sub 0,5g; Fibre sub 0,5g; Sare - 0,03 g; Vitamina C - 40mg asigura 50%VNR (VNR = Valoare Nutritionala de 
Referinta cf. Regulament 1169/2011) 

Mod de utilizare: recomandam utilizarea a 125 – 150 ml pe zi.  

Agitati inainte de utilizare! Consumati, insurubati capacul si pastrati doar la frigider! Turbiditatile sunt insemnele calitatii. Se datoreaza imbutelierii 
imediat dupa presarea la rece, procedeu urmarit indeaproape de Casa Noastra. Sticla este speciala si protejeaza micronutrientii impotriva 
ultravioletelor! 

Net: Sticla de 750 ml.   A se consuma de preferinta, pana la data inscriptionata pe ambalaj. 

Vitamina C contribuie la:■Menținerea funcționării normale a sistemului imunitar în timpul exercițiilor fizice și după acestea. ■ Formarea normală a 
colagenului pentru funcționarea normală a vaselor de sânge, a sistemului osos, a ligamentelor, gingiilor și dinților. ■ Metabolismul energetic normal. 
■Funcționarea normală a sistemului nervos. ■ Menținerea sănătății psihice. ■ Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■ Protejarea celulelor 
împotriva stress-ului oxidativ. ■ Reducerea oboselii și extenuării. ■ Regenerarea formei reduse a Vitaminei E. ■ Creșterea absorbției fierului. 

Producator: HAUS RABENHORST- Germania 

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. 

 

 

 

 

 


