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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO RABENHORST Suc de Rosii Italiene. 

 Suc Bio de Rosii asezonat cu Suc Bio de Lamaie si Sare de Mare. Ultra-sarac in calorii! 

Rasfatati-va cu acest minunat suc multipremiat din Rosii cultivate in Nordul Italiei si aromatizate cu suc de lamaie si 
sare de mare. Rosiile noastre sunt recoltate de pe culturi ecologice din Italia aflate de foarte mult timp sub contract cu 
noi. Recoltam rosiile doar atunci cand frumosul Soare Mediteraneean le asigura o concentratie de licopen de peste 

105mg/l de suc. Licopenul este unul dintre cei mai antioxidanti carotenoizi care participa la mentinerea sanatatii 
celulelor. 

Bucurati-va de o supa Mediteraneana "la minut"! Pentru 3 persoane: fierbeti tare 3 oua de gaina sau 12 de prepelita. 
Curatati-le si adaugati-le in 750 ml din sucul nostru. Incalziti incet. Nu aduceti la fierbeti! In 3 farfurii adanci, asezonati cu 
mult patrunjel proaspat, o lingurita de ulei de masline si daca va doriti, piper macinat si adaos de suc de lamaie. O masa 

minunata, ideala pentru o dieta de dezintoxicare si slabire! 

Utilizare: 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 speciala protejeaza micronutrientii împotriva ultravioletelor! 

Informatii nutritionale la 100ml: Energie 75kj(18kcal), Proteine 0,8g, Carbohidrati 3,1g (din care zaharul legumelor 3,2g), 
Grasimi 0,1g (saturate sub 0,05g), Fibre 0,8g, Sodiu sub 300mg. 1BE=385ml 

Ingrediente: sucuri presarea la rece a rosiilor italiene si lamailor Certificate Organic.Sare de Mare. 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST * 53572/ Unkel/ Rhein. 

Ag.Of./ Import: A&A Nutr. Naturomedica srl, Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi la: 0721328509 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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