
ROTBACKCHEN – Suc Obraji Imbujorati CALM si PUTERNIC    

4004191005765 

Suc din fructe, fara adaos de zahar, bogat in Magneziu si Piridoxina/Vit. B6.  

Ingrediente: Suc obtinut prin presare la rece din Suc de struguri Albi, Mere, Visine, Aronia si fructe de Soc, Citrat de magneziu si 
Vitamina B6. Alergeni 0. 

Ministerul Sanatatii din Romania, Notificare 266/30.01.2012 

Informații nutriționale la 100 ml: Conținut energetic 248 Kj (59 Kcal); Grăsimi <0,1 g (din care Saturate sub 0,05 g); Glucide - 14 g (din 
care Zaharurile fructelor 14 g); Proteine < 0,5 g; Fibre < 0,5 g; Sare - 0,03 g; Magneziu – 59 mg/ 16%, Vitamina B6 – 0.35 mg/25% 
VNR.(VNR = Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 1169/2011) 

Utilizare: 100-150 ml pe zi. Mai util sunt 75ml de 2 ori/zi care asigura o mai buna repartitie a vitaminei hidrosolubile. 

O porție zilnică de 100 ml acoperă cantitatea de referință conform Societății Germane pentru Nutriție (DGE): 

Copii (1-3 ani) Magneziu - 74%  Vitamina B6 88% 

Copii (4-6 ani) Mg - 49% Vit. B6 -70% 

Copiii (7-9 ani)  Mg - 35% Vit. B6 - 50% 

Băieți (10-12 ani) Mg - 26% Vit. B6 - 35% 

Fete (10-12 ani) Mg - 24% Vit. B6 - 35% 

Copii (13-14 ani) Mg - 19%  Vit. B6 - 25% 

Femeile gravide  Mg - 19% Vit. B6 - 18% 

Alăptarea până la  Mg - 15% Vit. B6 - 18% 

Agitati inainte de fiecare utilizare! Consumati, insurubati capacul si pastrati doar la frigider! Turbiditatile sunt insemnele calitatii. Se 
datoreaza imbutelierii imediat dupa presarea la rece, procedeu urmărit îndeaproape de Casa Noastră. Sticla este speciala si 
protejeaza micronutrientii impotriva ultravioletelor! 

Net: Sticlă de 750 ml.                                                               A se consuma de preferinta, pana la data inscriptionata pe ambalaj. 

Producator: HAUS RABENHORST- Germania 

Importator: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group srl, Luptatorilor 56 Bucuresti (0721 328 509 sau www.depozitbio.ro). ACTIVITATE 
INSPECTATA SI CERTIFICATA DE AUSTRIA BIO GARANTIE, RO-ECO-018. 

Magneziul contribuie la: 

■Reducerea oboselii și extenuării. ■Echilibrul electrolitic. ■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. 
■Funcționarea normală a sistemului muscular. ■Sinteza normală a proteinelor. ■Menținerea sănătății psihice. ■Menținerea sănătății sistemului 
osos. ■Menținerea sănătății dinților. ■Procesul de diviziune celulară. 

Vitamina B6 contribuie la: 

■Sinteza normală a cisteinei. ■Metabolismul energetic normal. ■Funcționarea normală a sistemului nervos. ■Metabolismul normal al 
homocisteinei. ■Metabolismul normal al proteinelor și glicogenilor. ■Menținerea sănătății psihice. ■Formarea normală a globulelor roșii. 
■Funcționarea normală a sistemului imunitar. ■Reducerea oboselii și extenuării. ■Reglarea activității hormonale. 



 


