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Pentru cei Initiati in Nutritia Ortomoleculara! 

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

BIO ROTBACKCHEN Obraji Imbujorati pentru SISTEMUL IMUN. 

Suc Bio, fara adaos de zahar, bogat in Vitamina C si Zinc 

Sprijiniti cu Zinc si Vitamina C imunitatea copilului Dvs! Deoarece organismul nu produce zinc iar depozitele sunt 
limitrate, acesta trebuie introdus prin alimentatie.ROTBACKCHEN Immune System este un cocktail de sucuri organice 

obtinute prin presarea la rece a mai multor fructe, fortificat cu doze dietetice de Vit. C si Gluconat de Zinc - 
micronutrienti extrem de importanti in buna functionare a mecanismelor naturale de aparare ale organismului. Contine 

ca sursa energetica doar zaharoza si dextroza fructelor constituente. Conform Societatii Germane de Nutritie (D.G.E), o 
portie de 150ml din sucul Nostru asigura 22,5-75% din zincul, respectiv 112,5-175% din Vitamina C necesare zilnic 

copiilor nostrii. 

Utilizare: 125 - 150ml pe zi. Agitati înainte de utilizare! Serviti, insurubati capacul si pastrati la frigider max. 5 zile! 
Turbiditatile sunt însemnele calitatii. Se datoreaza îmbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmarit 

îndeaproape de Casa Noastra. Sticla speciala protejeaza micronutrientii impotriva ultravioletelor! 

 

Informatii nutritionale la 100ml: Energie 235kj(56kcal) Proteine 0,2g Carbohidrati 13,4g (zaharul din fructe 13g) Grasimi 
0,1g (saturate sub 0,05g) Fibre 0,1g Sodiu sub 10mg, Zinc 1,5mg (15% D.Z.R) Vitamina C 100mg (167% D.Z.R). D.Z.R 

= Doza Zilnica Recomandata/ adult. 1BE=90ml 

Ingrediente: sucuri obtinute prin presare la rece din Struguri Rosii, Mere, Aronia, Fructe de Soc, piure de Acerola 
(cireasa de Anttile) venite de pe Culturi Agricole Certificate Organic, Vit. C si Gluconat de Zinc. 

Fabricat în Germania de: HAUS RABENHORST * 53572 Unkel/ Rhein. Ag.Of./ Import: A&A Nutr. 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 

Ministerul Sanatatii din Romania. Notificare 265/ 30.01.2012 
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