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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

RABENHORST Suc Vitesse Pentru Sistemul Imun 

Suc multifruct pur, presat la rece, fara adaos de zahar, fortifiat cu Gluconat de Zinc si Vitamina C. 

Savurati aceasta licoare armonios construita din suc si pulpa de fructe. Prin nutrientii continuti de fructe, dublati de 
adaosul de Vitamina C si Zinc, ea participa la întarirea sistemului natural de aparare al organismului. Aportul zilnic de 
acesti micronutrienti este esential deoarece organismul nu-i poate sintetiza sau înmagazina mai mult timp. Conform 
Asociatiei Germane pentru Alimentatie, 150ml din sucul Nostru asigura necesarul zilnic de Zinc în proportie de: 32% 
(copii de 7-9ani, tinere de peste 10 ani si femei), 24 -25%(tineri de 10-14ani), 22% (tineri peste 15ani si barbati), 20 - 

22% (gravide si lauze). 

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: Energie213kJ (51Kcal), Proteine 0,2g, Carbohidrati12,5g (zaharul fructelor 12,1g),Grasimi 
0,1g (saturate sub 20mg), Fibre 0,2g, Sodiu sub 10mg, Vit.C 120mg (150% DZR) si Zinc1,5mg (15%DZR). DZR= Doza 

Zilnica Recomandata. Informatii pentru Diabetici 100ml=1 BE 

Ingrediente: suc obtinut prin presarea la rece a Merelor, piure din Pulpa de Mango, de Mar si de Acerola (cireasa de 
Antille) îmbogatit cu Vitamina C si Gluconat de Zinc în cantitate de 10,45 mg la 100ml. 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST * 53572/ Unkel/ Rhein. În Romania prin 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 

Continut net 750ml                                                                                           A se consuma pîna la data inscriptionata 

Ministerul Sanatatii din Romania - NOTIFICARE 168/2011 
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