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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

RABENHORST Piure de Catina Alba neindulcita cu 500mg Vitamina C la 100ml 

Piure de Catina Neîndulcit. 99% fruct zdrobit, completat cu pulbere de Acerola (cireasa de Anttile). Fara adaos de 
zahar! 

Gustul fin al catinei albe este condimentat de nota gustativa aparte, distincta si suava a cireselor anttileze. Rasfatativa 
organismul cu aceasta sursa majora de vitamina C naturala. Sa nu Va lipseasca niciodata daca sunteti o persoana 

foarte activa fizic sau intelectual, sunteti fumator activ sau pasiv, aveti tendinta la cresterea colesterolului sau lucrati în 
conditii toxice sau de stress. Vitamina C joaca roluri vitale. Implicarea sa în importante procese biologice responsabile 

de mentinerea tineretii si vigorii organismului precum si a sanatatii celulare o fac indispensabila. 

Utilizare: 30 - 50ml (3 - 5 linguri) pe zi. Aceasta cantitate asigura - pe langa alti compusi fitonutritionali activi adusi de 
Catina Alba - si un supliment zilnic de Vitamina C de 250 - 415% din D.Z.R. Agitati înainte de fiecare utilizare! Serviti, 

însurubati capacul si pastrati doar la frigider! 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 200kj(48kcal), Proteine 0,1g, Carbohidrati 3,5g (din care zaharul din fructe 
3,5g), Grasimi 2g (saturate sub 0,5g), Fibre 1g, Sodiu sub 6mg, Vitamina C naturala 500mg.100ml piure asigura 833% 

din D.Z.R de Vitamina C. (D:Z.R = Doza Zilnica Recomandata) 

Ingrediente: pulpa de fruct de Catina Alba presata si mixata la rece, pulbere din pulpa de Acerola (cireasa de Anttile). 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST * 53572/ Unkel/ Rhein. Ag.Of/Import: A&A Nutritional Naturomedica srl, 
Luptatorilor 56 Bucuresti. Comenzi: 0721 328509 sau www.depozitbio.ro 

Informatii produs/ Abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro  - High Class Virtual Concept Store 

Continut net: 500ml                                                                                                                A se consuma pîna 
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