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100-odstotno naraven koncentrat sirotke,
pridobljen iz svežega mleka

Molkosan® Fruit
naravna pomoč prebavi
Molkosan® Fruit je nova različica koncentrirane
fermentirane sirotke Molkosan® s prijetnim sadnim
okusom.
Poleg L(+) mlečne kisline vsebuje tudi:
• sok iz plodov aronije,
• sok iz granatnega jabolka,
• kalcijev laktat,
• steviol glikozide kot sladilo.
Kalcij prispeva k normalnemu
delovanju prebavnih
encimov.
Molkosan® Fruit vsebuje
26-odstotni sadni delež.

Aronija izvira iz vzhodnih predelov Severne
Amerike, v Evropo pa so jo prinesli zgodaj
v 19. stoletju. Njene
najpomembnejše
sestavine so
proantocianidini in
druge fenolne
spojine.

Granatno jabolko je vedno
veljalo za enega izmed
najdragocenejših
sadežev, saj so
ga uporabljali v
prehranske in
zdravilne
namene. Izvira iz
območja med Iranom in severno Indijo; že v antiki so ga
gojili po vsem Sredozemlju.

Uporaba izdelka
Molkosan® Fruit
Navodilo za uporabo:
steklenico dobro pretresite. Dodajte 4 čajne žličke
(20 ml) tekočine v kozarec hladne vode (lahko tudi
mineralne).
Tako pripravljen napitek lahko pijete vsakodnevno skozi
daljše časovno obdobje.
Molkosan® Fruit ne vsebuje laktoze, glutena, mlečnih
beljakovin in gensko spremenjenih organizmov.
Primeren je za:
• nosečnice in doječe matere,
• odrasle in otroke,
• diabetike,
• ljudi s preobčutljivostjo na mlečne
beljakovine ali laktozo,
• vegetarijance.

Hranilne vrednosti izdelka
Molkosan® Fruit
Hranilna vrednost

100 ml tekočine
Molkosan® Fruit

20 ml tekočine
Molkosan® Fruit
(1 odmerek)

Energijska vrednost

170 kJ/39 kcal

30 kJ/8 kcal

Maščobe
- od tega nasičene maščobe

< 0,5 g
0,0 g

< 0,5 g
0,0 g

Ogljikovi hidrati
- od tega sladkor

< 3,5 g
<1g

< 3,0 g
<1g

Beljakovine

< 0,5 g

0g

0,25 g

0,05 g

7,0 g

1,4 g

Kalcij

600 mg

120 mg (15 %*)

Kalij

1600 mg

320 mg

Sol
L(+) mlečna kislina

* Delež priporočenega dnevnega vnosa

Molkosan®

dobro počutje se prične od znotraj
Molkosan® Original
• Vsebuje koncentrirano fermentirano
sirotko.
• Ima svež, nekoliko kiselkast okus.
• Ne vsebuje laktoze in glutena.
Neto količina: 200 ml (10 odmerkov)
in 500 ml (25 odmerkov)

Molkosan® Vitality
• Vsebuje posušeno koncentrirano fermentirano
sirotko, obogateno s 34 % koristnih prehranskih
vlaknin.
• Ima okus po pomaranči in zelenem čaju.
• Ne vsebuje laktoze in glutena.
Neto količina: 275 g (25 odmerkov)

Molkosan® Fruit
• Vsebuje koncentrirano fermentirano
sirotko s sokom plodov aronije in
granatnega jabolka, stevio ter kalcijem,
ki prispeva k normalnemu delovanju
prebavnih encimov.
• Ima prijeten sadni okus.
• Ne vsebuje laktoze in glutena.
Neto količina: 200 ml
(10 odmerkov)
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Svetoval/-a vam je

Naši strokovni sodelavci bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja o izdelkih
Molkosan®. Vprašanja lahko naslovite na: nasveti@farmedica.si
ali pokličite na 01/524-02-16.
Lahko pa jih pošljete na: Farmedica d.o.o., Leskoškova 12, 1000 Ljubljana.
Proizvaja: Bioforce AG, CH-9325 Roggwil, Švica
V Sloveniji zastopa:
Farmedica d. o. o., Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/524-02-16, e-pošta: nasveti@farmedica.si,
spletni strani: www.avogel.si in www.farmedica.si

