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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

RABENHORST Suc Mama Direct - Extract de Goji 

99,6% fruct de Goji (Catina de Gard) zdrobit prin presare la rece. Fara adaos de zahar 

Descoperiti gustul unic al fructelor salbatice de Goji! Oferiti organismului luxul de a beneficia de cei mai importanti 
antioxidanti strânsi de natura într-un fruct... Goji!  L-am presat la rece, cu mare grija, pentru Dvs! 

În arealul de origine, Goji - fructele plantei Nord Asiatice Lycium Straches - sunt folosite din vechime în Medicina 
Traditionala. Datorita bogatiei în substante antioxidante, sucul de Goji este sensibil la atacul oxidativ. De aceea, imediat 

dupa presarea la rece, suntem nevoiti sa-l protejam împotriva oxidarii, prin adaugarea de cantitati minime de acid 
ascorbic (Vitamina C) si citric. 

Utilizare: macar 30 ml zilnic, înainte de micul dejun, pur sau diluat, îndulcit sau nu. Agitati înainte de fiecare utilizare! 
Serviti, însurubati capacul si pastrati la frigider pâna la 14 zile.Turbiditatile sunt însemnele calitatii. Se datoreaza 

îmbutelierii imediat dupa presarea la rece,procedeu urmarit îndeaproape de Casa Noastra. 

Informatii nutritionale la 100ml: energie 243kJ (58Kcal), proteine 3g, carbohidrati 10,2g (numai zaharul fructelor), 
grasimi 0,2g din care saturate sub 50mg, fibre 0,1g, sodiu sub 100mg. Informatii pt. diabetici: 15ml= 1BE. 

Ingrediente: 99,6% suc direct, obtinut prin presarea la rece a fructelor de Goji, protejat contra oxidarii prin adaos de acid 
ascorbic (Vit. C), acid citric si sticla protectiva împotriva ultravioletelor. 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST - 53572/ Unkel. Agent Oficial / Importator: A&A Nutritional 
Naturomedica srl, Luptatorilor 56, Bucuresti. Comenzi la: 0721 328 509 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  330ml 
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