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Oleofarm Sok z aloesu z miąższem 1000 ml
 

Cena: 39,72 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 l

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Sok z miąższem to suplement diety, który może stanowić wartościowe uzupełnienie i urozmaicenie zbilansowanej diety osób dorosłych.
Produkty Juices World pozyskiwane są bezpośrednio z miąższu liści aloesu bez dodatku koncentratów. Dzięki temu sok ma
niepowtarzalny smak i aromat.

Działanie
Aloes, znany również jako Barbados Aloes (Aloe vera L.), to wieloletnia roślina pochodząca z Afryki i Azji Mniejszej. Liście aloesu, a
dokładniej ich miąższ, są cenione ze względu na swoje dobroczynne właściwości dla zdrowia. Aloes może pomóc w utrzymaniu zdrowia
układu pokarmowego, w tym prawidłowej funkcji jelit. Jednocześnie składnik ten może odgrywać rolę w utrzymaniu prawidłowego
poziomu cukru we krwi. Aloes może również pomóc zmniejszyć uczucie zmęczenia i znużenia oraz pomóc w utrzymaniu naturalnej
odporności.

Skład
Sok z aloesu z miąższem 99,7%, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu.
50 ml suplementu diety zawiera:
soku z aloesu z miąższem 50 ml

Stosowanie
Dorośli: 50 ml soku z aloesu dziennie.
Porcję można spożyć jednorazowo lub podzielić na 2-3 mniejsze dozy.
Najlepiej stosować na godzinę przed posiłkiem.
Sok z aloesu można pić nierozcieńczony lub z dodatkiem soku owocowego.

Przeciwwskazania
Produkt nie powinien być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
https://aptekapodgwiazda.pl/oleofarm-sok-z-aloesu-z-miazszem-1000-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej poza zasięgiem małych dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce.

Ostrzeżenia
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety Sok Aloesowy z Miąższem nie powinien być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie dobrego stanu zdrowia wymaga zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia.
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