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Oleofarm Sok z aloesu 100% 500 ml
 

Cena: 21,85 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Sok z Aloesu 500 ml to suplement diety w formie płynnej, który może stanowić dobry dodatek do codziennej diety o właściwej
równowadze składników. Produkt ten wykorzystuje aloes, składnik roślinny znany z pozytywnych właściwości dla zdrowia. Aloes może
pomóc w utrzymaniu zdrowia układu pokarmowego i kontrolować poziom glukozy we krwi. Ponadto, może pomóc w zmniejszeniu
uczucia zmęczenia i znużenia, a także wspierać odporność i zdrową skórę.

Sok z aloesu z serii Soki Świata jest produkowany bezpośrednio z miąższu liści aloesu, a nie z koncentratu, dzięki czemu ma wyrazisty
smak i zapach. Co ważne, produkt ten nie zawiera dodanego cukru, a jedynie naturalnie występujące w nim cukry

Dawkowanie
Zgodnie z zaleceniami producenta, dorośli powinni spożywać 50 ml soku z aloesu Soki Świata dziennie. Można wypić porcję
jednorazowo lub podzielić ją na 2-3 mniejsze dawki. Najlepiej spożywać sok z aloesu na godzinę przed posiłkiem. Produkt ten można pić
nierozcieńczony lub dodać do niego sok owocowy, aby poprawić smak. Ważne jest, aby nie przekraczać zalecanej porcji soku z aloesu i
skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, zwłaszcza w przypadku stosowania jakichkolwiek leków lub chorób
przewlekłych.

Składniki
Sok z Aloesu zawiera głównie sok z aloesu (Aloe Vera) w ilości 99,7%. Oprócz tego, w składzie znajdują się również substancje
konserwujące, takie jak benzoesan sodu i sorbinian potasu, oraz regulator kwasowości, którym jest kwas cytrynowy.

Zgodnie z informacją na opakowaniu, 50 ml suplementu diety Sok z Aloesu zawiera 50 ml soku z aloesu wyciskanego bezpośrednio z
miąższu liści aloesu.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Po otwarciu przechowywać w lodówce

Ostrzeżenia
Sok z Aloesu nie powinien być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Ważne wskazówki
Dokładnie, zgodnie z informacją na opakowaniu, nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety Sok z
Aloesu 500 ml nie jest substytutem (zamiennikiem) zróżnicowanej diety. Aby utrzymać prawidłowy stan zdrowia, ważne jest
prowadzenie zdrowego stylu życia i zrównoważonego odżywiania, które powinno być bogate w różnorodne składniki odżywcze, takie jak
białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały.
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