
Caracteristici
Graviola este cunoscută și folosită de secole în medicina 
tradiţională din America Centrală, de Sud și în Caraibe. De-a 
lungul timpului, acest fruct a fost supus mai multor studii și astfel 
s-au descoperit nenumăratele lui beneficii. Acesta este o sursa 
bogată de vitamine (C și B), fibre și conţine 82 de substanţe 
acetogenine diferite.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată 
și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea 
copiilor mici. Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să 
ceară avizul medicului înainte de utilizare. A nu se administra 
copiilor sub 3 ani. Gustul, culoarea și mirosul sucului se pot 
modifica în funcţie de recolta fructelor de Graviola. Acest lucru nu 
afectează potenţialul și calitatea produsului. A nu se administra 
dacă sigiliul este degradat sau lipsește. Conţinutul de sare din 
produs se datorează prezenţei în mod natural a sodiului în acesta.

Ingrediente
Apă filtrată, piure ecologic din fructe de Graviola (Annona 
muricata) 41,16%, acid citric (corector de aciditate).

Mod de utilizare
2 linguri (30ml) pe zi, consumat ca atare, diluat în apă sau în alte 
băuturi.

Condiţii de păstrare
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. A se agita 
produsul înainte de folosire. A se păstra la temperatura camerei. 
A se refrigera după deschidere. Durata maximă de consum după 
deschidere este de 30 de zile.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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Suc ecologic de

Graviola

Informaţii nutriţionale
Valoare energetică
Grăsimi
din care acizi grași saturaţi
Glucide
din care zaharuri
Fibre
Proteine
Sare

100g
94,77kJ/22,39kcal

0,28g
0g

4,68g
3,6g

0,054g
0,26g
0,09g

• SURSĂ BOGATĂ DE VITAMINE


