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AloeLive 1000 ml
 

Cena: 18,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1000 ml

Postać płyn

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Cenisz sobie naturalne, tradycyjne i sprawdzone sposoby dbania o zdrowie. Zatem AloeLive sok jest produktem dla Ciebie. To w 99,7%
czysty sok z aloesu, który wspomaga prawidłowe trawienie, wspiera odporność organizmu oraz poprawia wygląd skóry, odżywiając ją od
środka. To połączenie efektywności z delikatnością działania. Aloes zawiera ponad 200 substancji aktywnych, takich jak: acemannan
(aloeverosa), aminokwasy, enzymy, witaminy i minerały oraz przeciwutleniacze. Natura dobrała je w doskonałych proporcjach, aby
wzajemnie uzupełniały swoje działanie i pozytywnie wpływały na organizm.

Składniki:

sok aloesowy (Aloe vera) - 99,7%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje konserwujące: benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Sposób użycia:

50 ml (5 łyżek) dziennie, na godzinę przed posiłkiem.
Należy rozcieńczyć przed spożyciem wodą lub sokiem owocowym w stosunku 1:1.
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 50 ml (5 łyżek) soku dziennie.
Maksymalna porcja dzienna zawiera 49,8 ml czystego soku z aloesu.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Pamiętaj, że zdrowy tryb życia i zrównoważony sposób odżywiania zapewniają prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zachowanie
dobrej kondycji.
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Uwaga:

Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
Osad pochodzenia naturalnego. Przed użyciem wstrząsnąć.
Preparat może być spożywany przez wegetarian i wegan.

Przechowywanie:

Przechowywać AloeLive sok w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Po otwarciu przechowywać w lodówce nie dłużej niż 1 miesiąc.

 Producent:

NordFarm Spółka z o.o.
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