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Aloe Vera 2 sok z aloesu + B-complex 1000 ml
 

Cena: 85,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Soki

Producent ZUCCARI

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
w (100ml): sok z aloesu (Aloe Vera) 995,6 mg, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, celuloza, guma ksantanowa, guma guar,
Witamina B complex , extrakt roślinny (standaryzacja 2:1) 0,30g, Tiamina (Witamina B1) 0,34 mg, Ryboflavina (Witamina B2)0,42 mg,
Niacyna (Witamina B3) 4,8 mg, Kwas Pantotenowy (Witamina B5) 1,8 mg, Pirodexyna( Witamina B6) 0,42 mg, Kwas Foliowy (Witamina
B9) 60 mcg, Cyjankobolamina (Witamina B12) 0,74 mcg, substancja konserwująca: sorbinian potasu, substancja słodząca: sukrolaza.
% zalecanego dziennego spożycia: nie określono

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka

Aloe Vera 2 B-complex jest produktem niepasteryzowanym, niefiltrowanym i nie zawierającym wody.
Dzięki procesowi podwójnej osmozy jest skoncentrowany dwukrotnie, co pozwala na zachowanie odpowiednich właściwości
rośliny i utrzymaniu naturalnych korzyści dla organizmu.
Wspomaga oczyszczanie organizmu,
Przyczynia się do eliminacji zmęczenia zarówno psychicznego jak i fizycznego,

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli 50 ml 2 x dziennie. Przed śniadaniem i przed snem można spożyć bez rozcieńczania lub rozcieńczony w wodzie lub dowolnym
soku.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Producent:
Zuccari srl
Via del Commercio 66/68
38121 Trento
Italy
Importer i dystrybytor:
MedFuture sp. z o.o.
Plac Powstańców Śląskich 16-18,
53-314 Wrocław

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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