Bio Piros Szőlőlé bio curry levél kivonattal
Bio sok iz grozdja z izvlečkom iz bio karijevih listov
Javára válik ennek a curry levélből származó vasat tartalmazó
ízletes, gyümölcsös bio direktlének a fogyasztása. A vas hozzájárul a
vörösvérsejtek és a hemoglobin normális képződéséhez. A szervezet
a vasat nem tudja előállítani, ezért azt megfelelő mennyiségben a
táplálékkal kell bevinni. Napi 200 ml fogyasztását ajánljuk.
Naredite nekaj dobrega za svoje zdravje in uživajte v polnem okusu
sadnega, biološkega, neposredno ekstrahiranega soka, ki vsebuje
železo iz karijevih listov. Železo prispeva k normalnemu nastanku
rdečih krvnih celic in hemoglobina. Ker telo ne more samostojno
proizvajati železa, ga je potrebno dodati s hrano v zadostni količini.
Priporočen dnevni odmerek je 200 ml.
Kiegyensúlyozott változatos étrendet és egészséges
életmódot ajánlunk.
Priporočamo raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav
način življenja.
Használat előtt felrázandó. A felbontott üveg lezárva,
hűtőszekrényben 5 napig tárolható. Az üvegben észlelhető
esetleges zavarosság vagy üledék a gyümölcsök és zöldségek
természetéből adódik.
DE-ÖKO-005
Biokontroll HU-ÖKO-01
EU-/nem EU-mezőgazdaság
Kmetijstvo EU/izven EU

Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte
v hladilniku in porabite v 5 dneh. Usedline na dnu Gyártó: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Németország
steklenice so naravna lastnost polnovrednih sokov. Forgalmazza: RIVAN-NOVA Kft.,
1161 Budapest, Thököly u. 72
www.drsteinberger.hu
Proizvaja: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Nemčija
Zastopa: Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12,
1000 Ljubljana
www.farmedica.si, nasveti@farmedica.si
Az üveg nem visszaváltható

18702101-1017

Átlagos tápérték 100 ml-ben/
Povprečna vsebnost na 100 ml:
Energia/
Energijska vrednost
315 kJ (75 kcal)
Zsír/Maščobe
< 0,5 g
amelyből telített zsírsavak/
od tega nasičene maščobe
< 0,1 g
Szénhidrát/Ogljikovi hidrati
18 g
amelyből cukrok/
od tega sladkorji
18 g
Rost/Prehranske vlaknine
< 0,5 g
Fehérje/Beljakovine
< 0,5 g
Só/Sol
< 0,01 g
Vas/Železo
3,5 mg/25%**
**táplálkozási referenciaértékek %-a
**% priporočenih dnevnih vnosov
Összetevők: Feketeszőlőlé*, currylevél kivonat*
*ellenőrzött ökológiai termesztésből
Sestavine: sok iz rdečega grozdja*,
izvleček karijevih listov*
*iz kontrolirane biološke pridelave

Nettó tartalom/Neto količina: Minőségét megőrzi:

hó, év)
750 ml (nap,
Uporabno najmanj do:
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