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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara!  

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

RABENHORST Suc Vitesse Pentru Celule Sanatoase 

Suc multifruct pur, presat la rece, fara adaos de zahar, fortifiat cu Vitaminele C si E, extract din sâmburi de struguri rosii 
si de ceai verde decofeinizat (Bot. Camelia sinensis). 

Bucurati-va de desavârsirea Cherimoyei si de bogatia în antioxidanti ai acestui elixir. Protoantocianii, Quercitina, Acidul 
Elagic si Resveratrolul (din extractul din sâmburi de struguri rosii), Acidul Galic, Catequinele si mai ales Epigalocatequin 

3 Galate-ul (din extractul decofeinizat de ceai verde) precum si vitaminele C si E sunt adevarate molecule "antiuzura 
celulara". O portie de 150ml din sucul Nostru aduc organismului Dvs. circa 150mg de Extract din Sâmburi de Struguri 
Rosii, 75mg de Extract Decofeinizat de Ceai, 180mg de Vitamina C si 15mg de Vitamina E, molecule nutritional active 

care participa la combaterea stress-ului oxidativ si la încetinirea degenerarilor produse de îmbatrânirea celulara. 

Utilizare: 150ml 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/100ml: Energie 284kJ (68Kcal), Proteine 0,1g, Carbohidrati 16g ( zaharul fructelor 15,9g), Grasimi 
sub 50mg, Fibre 0,2g, Sodiu sub100mg, Vit.C 120mg (150% DZR), si Vit.E 10mg (83,3% DZR). DZR= Doza Zilnica 

Recomandata. Informatii pentru Diabetici: 75ml=1 BE 

Ingrediente: suc obtinut prin presarea la rece a Strugurilor Rosii si Rodiilor, pulpa de Cherimoya si de Coacaze Negre, 
Vitaminele C si E, Extract de Samburi de Struguri Rosii, Extract Decofeinizat de Ceai Verde (Bot. Camelia sinensis). 

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 la data inscriptionata 

Ministerul Sanatatii din Romania - NOTIFICARE 167/2011 
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