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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

LEBENSBAUM - Copacul Vietii … probabil cu cea mai sanatoasa dintre cafele! O cafea rafinata, de inalta tinuta careia 
nu-i sta prea bine in rafturile supermarket-urilor dar se simte in largul ei garnisind boutiques-urile si cafenelele indreptate 
catre multa calitate si mai putin marketing. Dulapiorul Dumneavoastra de cafea sau coloniale tanjeste dupa ea! In nicio 
varianta, ea nu va va dezamagi! Dedicata exclusiv finilor degustatori si fiind total lipsita de adaosuri potentatoare si con-

servanti de aroma, ea este intru-totul certificata Bio si obtinuta numai prin comert Fair Trade… 

BIO LEBENSBAUM Cafea Boabe GOURMET CLASSIC - sanatoasa, cu un gust aromat dar extrem de echilibrat. 

100% Bio-Arabica! In constructia ei am folosit exclusiv boabe de Arabica Bio, culese manual din podisurile inalte din 
Mexic, Peru si Uganda. Acolo, in asa numitele "Paduri de Cafea", protejate de umbra copacilor, boabele se coc incet   

si-si dezvolta astfel intreaga aroma unica. Alegem la fata locului doar boabele de calitate desavarsita. Tot acolo ne con-
vingem de munca excelenta a furnizorilor nostri cu care, in sensul filosofiei Lebensbaum, incheiem parteneriatele 

echitabile si de lunga durata. Acestea dealtfel, formeaza baza legaturii responsabile dintre Om si Natura. 

Ideala pentru Expresoar, Filtru de cafea si Presa franceza. Gust mediu. Aroma este echilibrata si se potriveste de 
minune pentru cafeaua clasica si Café Crema. 

Ingrediente: 100% boabe de Cafea Arabica culese manual de pe Culturi Agricole Certificate Organic din Mexic, Peru  si 
Uganda. Prajita si finisata in Germania in Prajitorul Tambur al Prajitoriei noastre, cu o experienta de peste 75 de ani in 

finisarea cafelelor superioare. 

Producator: Ulrich Walter Gmbh-49342 Diepholz/ Germania. 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. 

A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj                                                                                 Net .1000g 
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