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BIO ROTBACKCHEN Obraji Imbujorati pentru SISTEMUL IMUN, Bogat in Vitamina C Naturala - 750 ml 

 Suc Bio, fara adaos de zahar, bogat in Vitamina C care Sprijina Imunitatea Copilului Dvs!  

ROTBACKCHEN Immune System este un cocktail de sucuri organice obtinute prin presarea la rece a mai multor 
fructe, contine ca sursa energetica doar zaharoza si dextroza fructelor constituente. Conform Societatii Germane de 
Nutritie (D.G.E), o portie de 200 ml din sucul Nostru asigura 200 % din Vitamina C necesare zilnic copiilor nostrii. 

Ingrediente: sucuri obtinute prin presare la rece din Struguri Rosii*, Mere*, Aronia*, Fructe de Soc*, piure de Acerola* 
(cireasa de Anttile), Pulbere de Acerola*. Marcat* - provenite de pe Culturi Agricole Certificate Organic. 
  
Informatii nutritionale la 100ml: Energie 235kj(56kcal) Proteine sub 0,5 g; Carbohidrati 13 g (zaharul din fructe 13 g); 
Grasimi sub 0,5 g (saturate sub 0,1 g); Fibre sub 0,5 g Sodiu sub 0,03 mg; Vitamina C 80 mg (100% D.Z.R). D.Z.R = 
Doza Zilnica Recomandata.  

Utilizare: 125 - 150ml pe zi. Agitati înainte de utilizare! Serviti, insurubati capacul si pastrati la frigider max. 5 zile! 
Turbiditatile sunt însemnele calitatii. Se datoreaza îmbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmarit 
îndeaproape de Casa Noastra. Sticla speciala 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. 

 


