
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

Bio vegyes gyümölcs- és zöldséglé céklával macsával, spirulina algával
Bio mešani sadno-zelenjavni sok z rdečo peso, matcho in spirulino

Hat értékes gyümölcsből, céklából, macsából és spirulina algából készül ez 
a különleges és magas minőségű direktlé. A C-vitamin hozzájárul a sejtek 
oxidatív stressz elleni védelméhez. Napi 200 ml fogyasztását ajánljuk.
Iz šestih vrst polnovrednih sadežev, rdeče pese, matche in alge spirulina 
pripravimo sok najboljše kvalitete. 
Vitamin C ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom. Priporočen 
dnevni odmerek je 200 ml.

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.
Pred uporabo dobro pretresite. Po odprtju shranjujte 
v hladilniku in porabite v 5 dneh.

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 g
amelyből cukrok/  
od tega sladkorji 10 g
Rost/Prehranske vlaknine < 0,5 g
Fehérje/Beljakovine < 0,5 g
Só/Sol  0,03 g
C-vitamin/Vitamin C  20 mg/25%**
**táplálkozási referenciaértékek %-a
**% priporočenih dnevnih vnosov
Összetevők: almalé*, céklalé (10 %)*, 
mangó velő*, ananászlé*, acerola velő*, kivi 
velő*, maracujalé*, macsa (0,2 %)*, spirulina 
alga (0,1 %)*
*ellenőrzött ökológiai termesztésből
Sestavine: jabolčni sok*, sok rdeče pese 
(10 %)*, kaša iz manga*, ananasov sok*, kaša 
iz acerole*, kaša iz kivija*, sok pasijonke*, 
matcha (0,2 %)*, alga spirulina (0,1 %)*
*iz kontrolirane biološke pridelave

Gyermekeknek csak 4 éves kortól adható. 
Sok Detox ni primeren za otroke, mlajše od 4 let.

DE-ÖKO-024
Biokontroll HU-ÖKO-01
EU-/nem EU-mezőgazdaság
Kmetijstvo EU/izven EU
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