
ROTBACKCHEN – Suc Obraji Imbujorati VEDERE SANATOASA   

Suc din fructe, potrivit in dieta Vegana,  imbogatit cu Beta-caroten si Vitamina B2. Pentru o vedere de exceptie! 

Agitati inainte de fiecare utilizare! Consumati, insurubati capacul si pastrati doar la frigider! Turbiditatile sunt insemnele calitatii. Se 
datoreaza imbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmărit îndeaproape de Casa Noastră. Sticla este speciala si 
protejeaza micronutrientii impotriva ultravioletelor! 

Net: Sticla de 125 ml.                                                               A se consuma de preferinta, pana la data inscriptionata pe ambalaj. 

Ingrediente: Suc obtinut prin presare la rece Suc de struguri albi, ananas, suc de portocale, mango, fructul pasiunii, acerola; pasta de 
banana;  beta-caroten, vitamina B2 . Alergeni 0. 

Utilizare: 125 ml pe zi.  

O portie zilnica de 125 ml acopera cantitatea de referinta a vitaminei A si vitaminei B2 in proportie de 31%. 

Informatii nutritionale la 100ml: Energie 230 kj (56kcal) Proteine 0,5g Carbohidrati 13g (din care zaharul fructelor 13g), Grasimi 
0,5g(saturate sub 0,1g) Fibre 0,5g, Sodiu sub 0,01g,  Vitamina A 200 μg (25% D.Z.R*), Vitamina B2/Riboflavina 0,35 mg (25%D.Z.R*). 
*D.Z.R =Doza Zilnica Recomandata la adult. 

O portie zilnica de 125 ml acoperă cantitatea de referinta a vitaminei A si a vitaminei B2 în fiecare caz la 31%. 

Agitati inainte de fiecare utilizare! Consumati, insurubati capacul si pastrati doar la frigider! Turbiditatile sunt insemnele calitatii. Se 
datoreaza imbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmărit îndeaproape de Casa Noastră. Sticla este speciala si 
protejeaza micronutrientii impotriva ultravioletelor! 

Producator: HAUS RABENHORST- Germania 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro). ACTIVITATE 
INSPECTATA SI CERTIFICATA DE AUSTRIA BIO GARANTIE, RO-ECO-018. 

Mesaj nutritional: 
Vitamina A (Provitamina A) contribuie la: 

■Metabolismul normal al fierului. ■Menținerea sănătății membranelor si mucoaselor. ■Menținerea sănatatii pielii. ■Menținerea vederii normale. 
■Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■Procesul de diviziune celulară. 

 

Riboflavina ( Vitamina B2) contribuie la: 

■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. ■Menținerea sănătății membranelor mucoase. ■Menținerea 
globulelor roșii normale. ■Menținerea sănătății pielii. ■Menținerea vederii normale. ■Metabolismul normal al fierului. ■Protejarea celulelor împotriva 
stress-ului oxidativ. ■Reducerea oboselii și extenuării. 

 

 


