
Minőségét megőrzi:
(nap, hó, év) 
Uporabno najmanj do:

Nettó tartalom: / Neto količina:

750 ml

Gyártó: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Németország
Forgalmazza: RIVAN-NOVA Kft.,1161 Budapest, Thököly u. 72
www.drsteinberger.hu
Az üveg nem visszaváltható
Proizvaja: Haus Rabenhorst · 53572 Unkel, Nemčija
Zastopa: Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 
1000 Ljubljana
www.farmedica.si, nasveti@farmedica.si

Hat egymással harmonizáló gyümölcsből, ízletes céklából és egy csepp 
citromléből készül nálunk ez a kiváló minőségű különleges ivólé. 
A természetes kálium hozzájárul a normális vérnyomás fenntartásá-
hoz. Napi 200 ml fedezi a referenciamennyiség 20 %-át káliumból, 
50 %-át C-vitaminból.
Neposredni sok čudovitega okusa najvišje kakovosti je izdelan iz šestih 
vrst harmonično uravnoteženih plodov sadja, polnovredne rdeče pese 
in dodatka limoninega soka. Naravni kalij ima vlogo pri vzdrževanju 
normalnega krvnega tlaka.
Dnevni delež pokriva 20 % kalija in 50 % vitamina C referenčnih 
vrednosti za vnos hranil.
Használat előtt felrázandó. A felbontott üveg le zárva, 
hütöszekrényben 5 napig tárolható.
Usedline na dnu steklenice so naravna lastnost polnovrednih 
sokov. Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte v 
hladilniku in porabite v 5 dneh.
4 éven aluli gyermekeknek nem ajánlott.
Sok je primeren za otroke od 4. leta starosti dalje.
Kiegyensúlyozott vegyes étrendet és egészséges életmódot ajánlunk.
Priporočamo raznoliko in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.

Átlagos tápérték 100 ml-ben/ 
Povprečna vsebnost na 100 ml:
Energia/ 
Energijska vrednost 199 kJ (47 kcal)
Zsír/Maščobe < 0,5 g
amelyből telített zsírsavak/ 
od tega nasičene maščobe < 0,1 g
Szénhidrát/Ogljikovi hidrati 11,0 g
amelyből cukrok/ 
od tega sladkorji 11,0 g 
Rost/Prehranske vlaknine < 0,5 g
Fehérje/Beljakovine < 0,5 g
Só/Sol 0,01 g
Kálium/Kalij 200 mg/10 %*
C-vitamin/Vitamin C 20 mg/25%
* táplálkozási referenciaértékek %-a 
* % priporočenih dnevnih vnosov
Összetevők: céklalé (51%)*, piros szőlőlé*, 
narancslé*, banánvelő*, málnavelő*, 
acerolavelő*, maracujalé*, citromlé*
*ellenőrzött ökológiai termesztésből
Sestavine: sok rdeče pese (51%)*, rdeči 
grozdni sok*, pomarančni sok*, bananina 
kaša*, kaša iz malin*, kaša iz acerole*, 
pasijonkin sok*, limonin sok*
*iz kontrolirane biološke pridelave

Bio cékla-vegyes gyümölcslé természetes káliummal és természetes 
C-vitaminnal · Direktlé 

Biološki neposredni sadni sok rdeče pese z naravnim 
kalijem in naravnim vitaminom C

18
70

05
97

-1
01

7
DE-ÖKO-005
Biokontroll HU-ÖKO-01
EU-/nem EU-mezőgazdaság 
Kmetijstvo EU/izven EU

2187000597_17-10649_ST_RE_RoteBeteSaft_120zu80_HU_SL.indd   1 02.10.17   10:01


