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AloeLive sok z aloesu 1000 ml
 

Cena: 54,74 zł

Opis słownikowy

Część ciała Jelita, Nerki

Dla kogo Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ALOELIVE

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyn

Producent LABORATORIA NATURY

Przeznaczenie Oczyszczenie

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów,
Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
AloeLive jest produktem dla Ciebie. Ciesz się dbaniem o zdrowie w naturalny, tradycyjny i sprawdzony sposób. To 99,7% czysty sok z
aloesu, który wspomaga dobre trawienie, wspomaga odporność organizmu, poprawia wygląd skóry i odżywia ją od wewnątrz. To
połączenie wydajności i płynnej pracy. Aloes zawiera ponad 200 substancji aktywnych takich jak: acemannan (aloeweroza),
aminokwasy, enzymy, witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Natura dobrała je w idealnych proporcjach, tak aby wzajemnie się
uzupełniały i pozytywnie wpływały na żywy organizm.

Dawkowanie
50 ml (5 łyżek) dziennie, na godzinę przed posiłkiem.
Przed użyciem wstrząsnąć. 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.

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

Stosowanie
Dzienna porcja zawiera49,8 ml czystego soku z aloesu.

Przeciwwskazania
Osoby uczulone na którykolwiek z jego składników nie powinny stosować tego produktu. Ten produkt nie jest zalecany dla kobiet w ciąży
i karmiących piersią.
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Przechowywanie
Chronić od światła, przechowywać w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25 °C, chronić przed dziećmi.

Ważne wskazówki
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Dodatkowe informacje
Preparat może być spożywany przez wegetarian i wegan.
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