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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

RABENHORST Suc Vitesse Pentru Sanatatea Vaselor Sangvine 

Suc multifruct pur, fara adaos de zahar, cu vitamine B si Extract de Cacao 

Asigurati-va vasele sangvine cu vitaminele si polifenolii antioxidanti care le protejeaza si le prelungeste 
functionabilitatea. Extractul de cacao bogat în bioflavonoizii utili vaselor se asociaza polifenolilor din fructul si sâmburii 

de struguri si celor trei vitamine B care participa în metabolismul homocisteinei, creeînd un cocktail micronutritional care 
promoveaza sanatatea vasculara. Conform DGE (Societatii Germane de Nutritie) 150ml din sucul Nostru acopera în 
proportie de 200% necesarul zilnic de Vitaminele B6 ,B12 si acid folic.Totodata aduce si 125mg de extract de cacao. 

Utilizare: câte 50 - 75ml de doua ori pe 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 222kj (53kcal), Proteine 0,1g, Carbohidrati 12,5g (din care 12,3g zaharul 
fructelor), Grasimi 0,1g (saturate sub 0,05g), Fibre 0,2g, Sodiu sub 100mg, Vitamina B6 1,87mg (133% D.Z.R), 

Vitamina B12- 3,3µg (133% D.Z.R), acid folic 267µg (133% D.Z.R). D:Z.R = Doza Zilnica Recomandata. 

Ingrediente: sucuri obtinute prin presarea la rece a Merelor, Strugurilor Albi si Portocalelor, pulpa de Guava, Extract de 
Cacao, vitaminele B6 , B12 si Acid Folic. 

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

Ministerul Sanatatii din Romania - NOTIFICARE 157/2011 

ℓ  

 
 


