
Чиста стевия на доктор Витолино

Стевия Разтвор 5 и 10
5 г и 10 г екстракт Стевиол Гликозид 98RA 

в 20 мл свръхчиста вода (Е960)

Стевия Ребаудиана или така наречената медена билка, подпомага отслабването, полезна е при хора 
със затлъстяване и проблеми с обмяната на веществата, регулира нивото на кръвната захар и  има 
благоприятен ефект  върху храносмилателния тракт. 

Богата е на витамини А, C, B, B2, микроелементи и антиоксиданти. Екстрактът от стевия е фин прах, 
който се разнася лесно във въздуха.

В продажба се намират десетки форми на продукта - таблетки, прахчета, комбинирани с пребиотици 
или пробиотици, фибри  други, които ние като лекари считaме за неподходящи и вероятно 
продиктувани от високата цена на стевията. 

Комбиниран с други, значително по-евтини съставки, вкл. за съжаление и химически подсладители, 
екстрактът от стевия става по-поносим като цена, но губи най-ценното си качество - натуралния си 
произход.

Водени от желанието да предложим възможно най-чистата форма на Стевия Ребаудиана, ние в 
Квинтесенц БГ разработихме технология за разтваряне на свръхчист екстракт в свръхчиста вода.

В резултат имаме флакони с капкомер, които се предлагат в две концентрации и съдържат съответно 5 
и10 г свръхчист екстракт от стевия 98RA в 20 мл свръхчиста вода, получена с ревърсивна осмотична 
филтрация.

Препоръчаната от Европейската Агенция за Безопасност на Храните (EFSA, Parma, Italy) допустима 
дневна доза е 4 мг/кг тегло - т.е. при тегло на индивида 50 кг - дневна доза 200 мг – 16 капки Стевия 
разтвор 5 или  8 капки Стевия разтвор 10.

1 капка Д-р Витолино Стевия разтвор 5 съдържа 12,5  мг екстракт от стевия 98RA
1 флакон съдържа 20 мл разтвор или 400 капки 
1 капка е еквивалентна по сладост на 3,35 г захар
20 мл флакон е еквивалентен по сладост на 1500 г захар

1 капка Д-р Витолино Стевия разтвор 10 съдържа 25 мг екстракт от стевия 98RA
1 флакон съдържа 20 мл разтвор или 400 капки 
1 капка е еквивалентна по сладост на 7,7 г захар
20 мл флакон е еквивалентен по сладост на 3000 г захар

Чистата стевия има 0 калории, 0 въглехидрати, 0 мазнини.

Препоръчително е да се използва за:
- вода
- фреш, особено добре се получава с фреш от лимон
- безалкохолни напитки
- чай, кафе, мляко
- приготвяне на кремове и топинги
- кисело мляко

Дистрибутор: 0876 260807

Д-р Витолино е европейска търговска марка на Квинтесенц БГ ООД
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