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Pentru cei initiati in Nutritia Ortomoleculara! 
                                                      

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

BIO Vitaquell  Crema de Ciocolata cu Cacao - ORGANIC NUXI-SCHOKI-CREME. 
 

Crema de ciocolata FARA LAPTE si FRUCTE ÎN COAJALEMNOASA, inegalabila ca si gust si savoare. Compozitia 
NON-ANIMALA  recomanda produsul si pentru regimurile vegetariene, vegane, post.O desfatare la fiecare mic-dejun si 

in oricare alt moment al zilei, atunci cand va doriti un minunat desert! Intre ingrediele alese grija  se gasesc 
zaharul nerafinat de tresie, siropul si zaharul de artar si cremosul fruct de cacao. Nuxi-Creme NU contine ou, gluten, 
drojdie, conservanti, coloranti sau arome artificiale si în acelasi timp detine o cantitate extrem de mica de sodiu, ceea 
ce-l clasifica printre cele mai sanatoase dulciuri atât pentru adulti cît si pentru copii. Pastrare: Desi nu este necesar, 

poate fi pastrata la frigider. 
 

Ingrediente: Zahar nerafinat de trestie* Ulei de Palmier* Ulei de Floarea Soarelui* crema-unt de Cacao*(9%) Pulbere de 
Soia* Sirop de Artar* (3%), Arome Naturale*, Sare de Mare. Ingredientele notate cu * provin de pe  Culturi Agricole 

Certificate Organic. 
 

Informatii nutritionale la 100g produs: energie 2541kJ/ 612Kcal,  proteine 6g (0g proteine din lapte)  carbohidrati 49g 
(zahar de trestie si de artar 37g si 0g lactoza) grasimi 48g (din care saturate 18g  si 0g colesterul) fibre alimentare 4g, 

sodiu sub 40mg. 
 

Fabricat în Germania de: FAUSER VITAQUELL Gmbh. 
Ag. Of. /Import: A&A Nutr. 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. 
A se consuma pana la data inscriptionata pe ambalaj                                            Lot/ Art. Nr.                            Net 250g 
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