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Oleofarm Sok z aloesu 1000 ml
 

Cena: 33,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 l

Postać Płyn

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Sok z aloesu to suplement diety w płynnej postaci, który może stanowić doskonałe uzupełnienie codziennej, odpowiednio zbilansowanej
diety. Aloes jest składnikiem roślinnym, który posiada wiele właściwości prozdrowotnych. W naturalny sposób może on wspierać
utrzymanie zdrowia przewodu pokarmowego, pomagać w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi, zmniejszać uczucie
zmęczenia i znużenia oraz wspierać prawidłową odporność i zdrową skórę. Sok z aloesu jest bezpośrednio wyciskany z miąższu liści
aloesu, co wpływa na jego wyrazisty smak i zapach, a także zawiera naturalnie występujące w nim cukry.

Dawkowanie
Zaleca się spożywanie 50 ml soku z aloesu dziennie przez osoby dorosłe. Porcję można podzielić na 2-3 mniejsze dawki lub spożyć
jednorazowo. Najlepiej sok pić na godzinę przed posiłkiem. Można go spożywać w formie nierozcieńczonej lub z dodatkiem soku
owocowego.

Składniki
Suplement diety Sok z Aloesu zawiera głównie sok z aloesu (99,7%), który jest wyciskany bezpośrednio z miąższu liści aloesu.
Dodatkowo zawiera substancje konserwujące: benzoesan sodu i sorbinian potasu, oraz regulator kwasowości: kwas cytrynowy. 50 ml
tego suplementu diety to równoważna porcja soku z aloesu z miąższem.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety

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

Ostrzeżenia
Produkt nie powinien być stosowany u dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.
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Ważne wskazówki
Nie powinno się przekraczać zalecanej dziennej porcji spożycia. Sok z aloesu z miąższem nie może być traktowany jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety, a utrzymanie dobrego zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu
życia.
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