
Mod de utilizare
1 lingură (15ml) 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.

Producător: NutraPure, 120 N. 600W,
Building 2B, South Dock Ogden, Utah 84404
Importator/Deţinător notificare:
Alevia SRL, Str. Ana Ipătescu, nr. 9,
Fălticeni, Suceava, tel. (0230) 544 789,
office@alevia.com.ro, www.alevia.com.ro
Notificat de SNPMAPS
Notificare nr. AA 9852/23.08.2016

Oţet ecologic din

Cidru de Mere
Caracteristici
Oţetul este obţinut prin fermentare din mere cultivate
și prelucrate în condiţii ecologice (fără pesticide), nefiltrat
(conţine ”mama de oţet” - oţet nepasteurizat). Mierea
adaugată conferă produsului un gust plăcut.
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. A nu se administra copiilor sub 3 ani. 
Femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să ceară avizul 
medicului înainte de utilizare. Contraindicat persoanelor cu 
intoleranţă la fructoză sau alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. A nu se administra dacă sigiliul este degradat sau 
lipsește. Culoarea, gustul și consistenţa produsului pot varia de la 
lot la lot. Acest lucru nu afectează potenţialul și calitatea 
produsului. Conţinutul de sare din produs se datorează prezenţei 
în mod natural a sodiului în acesta.

Ingrediente
Oţet ecologic din cidru de Mere (Malus domestica) 66,90%, miere 
de albine ecologică 18,25%, apă filtrată.

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

100g
327,31kJ/77,26kcal

0,97g
0g

16,91g
15,84g
0,024g

0,21g
0,11g

• NEFILTRAT ȘI NEPASTEURIZAT

• CONŢINE MIERE ECOLOGICĂ 
ȘI MAMA DE OŢET


