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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO RABENHORST Suc de Grau Verde Incoltit WEIZENGRAS. 

Suc din Grau Verde Incoltit, Mere, Agave, Lamaie, Ceai Verde si Spirulina. Min. 20% fruct! 

Relaxati-va savurand aromele acestei bauturi refortifiante compuse din ingrediente care contin multi dintre 
micronutrientii care va pregatesc sistemul de aparare al organismului pentru ziua ce tocmai incepe! Sute de ani, intuind 

proprietatileGraului Verde Incoltit, oamenii au incercat sa si-l introduca in alimentatie fie ca aliment, fie ca mijloc 
terapeutic. Cultivarea lui si prepararea domestica a bauturilor ce-l contin este anevoioas, necesitand eforturi mari si timp 

suficient. Tocmai ingredientele care ne lipsesc astazi! Economisiti-le apeland la bautura Noastra de o calitate 
ireprosabila! 

Utilizare: 125 - 150ml pe zi, de preferabil rece, inainte de Micul Dejun. Agitati înainte de utilizare! A se consuma odata! 
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 168kj(40kcal), Proteine 0,2g, Carbohidrati 9,5g (din care zaharul fructelor 9,4g), 
Grasimi 0,1g(saturate sub 0,02g), Fibre 0,4g, Sodiu sub 100mg. 

Ingrediente: sucuri obtinute prin presarea la rece a Ierbii Verzi de la Graul Incoltit (45%), Merelor, Agavelor, Lamailor 
(3%), Spirulinei (0,2%) si ceai Verde (0,1%) provenite de pe Culturi Agricole Certificate Organic si pectine stabilizatoare 

din Mar. 

Fabricat în Germania de HAUS RABENHORST- 53572/ Unkel/ Rhein. Ag.Of/Import: A&A Nutritional Naturomedica srl, 
Bd. Luptatorilor 56, Bucuresti (Comenzi la: 0721 328 509 sau www.depozitbio.ro) 

Relatii produs/ Abonamente Bio: www.farmaciaortomoleculara.ro -High Classs Virtual Concept Store. 

Net 750ml                                                                    A se consuma pîna data inscriptionata pe ambalaj 
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