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Vitesse az immunrendszer támogatására 
cinkglükonáttal és C-vitaminnal dúsított vegyes gyümölcslé direktlé 

Mešani sadni sok Vitesse za imunski sistem 
Z vitaminom C in cinkovim glukonatom

Élvezze ezt a frissítő, egymással harmonizáló gyümölcsökből 
készült gyümölcslevet. 
A cink és a C-vitamin együttesen hozzájárulnak az 
immunrendszer megfelelő működéséhez. A cink a 
szervezetben számos feladatot lát el. Ezt a nyom elemet 
azonban a szervezet nem tudja előállíta ni és csak korlátozott 
ideig tudja elraktározni, ezért azt az élelemmel szükséges 
megfelelő mennyiség ben bevinni.
Uživajte v osvežujočem okusu tega soka iz harmonično 
izbranih vrst sadja. 
Vitamin C in cink, ki ju vsebuje ta sok, pripomoreta k 
normalnemu delovanju imunskega sistema. Ker telo samo 
ne more proizvajati cinka, ga moramo v ustreznih količinah 
vnesti s hrano.
Kiegyensúlyozott vegyes 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.
Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte v hladilniku 
in porabite v 5 dneh. Usedline na dnu steklenice so naravna 
lastnost polnovrednih sokov.
Gyártó: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Németország 
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

Átlagos tápérték 100 ml-ben/ 
Povprečna vsebnost na 100 ml:
Energia/ 
Energijska vrednost 221 kJ (52 kcal)
Zsír/Maščobe < 0,5 g
amelyből telített zsírsavak/ 
od tega nasičene maščobe < 0,1 g
Szénhidrát/Ogljikovi hidrati 13 g
amelyből cukrok/  
od tega sladkorji 12 g
Rost/Prehranske vlaknine < 0,5 g
Fehérje/Beljakovine < 0,5 g
Só/Sol  0,03 g
C-vitamin/Vitamin C  160 mg/200%* 
Cink/Cink 1,5 mg/15 %*
*táplálkozási referenciaértékek %-a
*% priporočenih dnevnih vnosov

Összetevők: almalé, mangóvelő, 
almavelő, acerolavelő, C-vitamin, 
cinkglükonát   
Sestavine: jabolčni sok, kaša iz mang-
ov, jabolk in acerole, vitamin C 
cinkovega glukonata

2187100143_17-10349_RE_Vitesse_Immunsystem_HU_SL.indd   1 05.05.17   10:10

AlenkaG
Cross-Out
ADD AFTER WORD "vitamin C": , cinkov glukonat




