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AloeLive detox 1000 ml
 

Cena: 53,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Płyny doustne

Producent LABORATORIA NATURY SP Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety AloeLive Detox 1000 ml w postaci płynnej to produkt od Laboratoria Natury na bazie soku z aloesu, a także wyciągów
roślinnych, w tym wyciągu z liści karczocha, liści zielonej herbaty, liści pokrzywy zwyczajnej, korzenia mniszka lekarskiego oraz gorzkiej
pomarańczy. Na co jest AloeLive Detox 1000 ml? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennej podaży
składników przyczyniających się do oczyszczenia organizmu z nagromadzonych toksyn oraz ze zbędnych produktów przemiany materii.
Dodatkowo zawarte w suplemencie diety AloeLive Detox 1000 ml składniki przyczyniają się do poprawy funkcjonowania układu
pokarmowego, a także nerek i wątroby, wspomagając jednocześnie metabolizm kwasów tłuszczowych, pozbywanie się nadmiaru wody
z organizmu oraz wspierając odchudzanie.

Zawarty w suplemencie diety AloeLive Detox 1000 ml sok z aloesu wspiera pracę żołądka i jelit, a także wspomaga trawienie. Wyciąg z
liści karczocha wspiera pracę wątroby i wspomaga funkcję wydalniczą nerek. Wyciąg z gorzkiej pomarańczy wspomaga metabolizm
kwasów tłuszczowych, a wyciąg z mniszka lekarskiego wspiera pracę wątroby oraz funkcjonowanie układu trawiennego i moczowego.
Wyciągi z liści pokrzywy oraz z liści zielonej herbaty przyczyniają się do usuwania nadmiaru wody z organizmu. Funkcją wyciągu z
zielonej herbaty jest również wspomaganie metabolizmu tłuszczów.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml płynu AloeLive Detox 1000 ml. W skład 50 ml płynu wchodzi 30 ml soku z aloesu oraz 50 mg
wyciągu z liści karczocha, 50 mg wyciągu z liści zielonej herbaty, 50 mg wyciągu z liści pokrzywy zwyczajnej, 50 mg wyciągu z korzenia
mniszka lekarskiego oraz 50 mg wyciągu z gorzkiej pomarańczy. W składzie suplementu diety znajdują się również substancje
pomocnicze. Zaliczyć można do nich ksylitol i gumę ksantanową, a także kwas cytrynowy, koncentrat soku pomarańczowego oraz
sorbinian potasu i glikozydy stewiolowe.

Suplement diety powinien być przyjmowany według wskazań producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane 
dawkowanie AloeLive Detox 1000 ml to 50 ml płynu dziennie, co odpowiada dawce 5 łyżek płynu dziennie. Suplement diety powinien
być rozcieńczony przed spożyciem w proporcjach 1:1.

Suplement diety AloeLive Detox 1000 ml ma przeciwwskazania, więc nie w każdym przypadku należy z niego korzystać. Produkt nie
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powinien być przyjmowany przez pacjentów, którzy są nadwrażliwi na chociaż jeden z jego składników. Nie należy również przyjmować
suplementu diety, jeśli kobieta spodziewa się dziecka lub karmi piersią. Suplement diety AloeLive Detox 1000 ml nie może zastąpić
zdrowej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, dlatego nie należy traktować go jako ich zamiennika. Produkt nie powinien być
również zażywany w dawkach przekraczających wskazane. Suplement diety należy przechowywać w takim miejscu, gdzie dzieci nie
będą go widzieć i nie będą mieć do niego dostępu. Otwarta butelka z produktem powinna być przechowana w lodówce i należy zużyć ją
w czasie nieprzekraczającym 2 miesięcy.

Składniki
sok z aloesu (Aloe barbadensis), stabilizator: ksylitol , substancja zagęszczająca: guma ksantanowa , regulator kwasowości: kwas
cytrynowy, wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus),wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), wyciąg z liści pokrzywy (Urtica
dioica), wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum off.), wyciąg z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), koncentrat soku
pomarańczowego, substancja konserwująca: sorbinian potasu, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

AloeLive Detox jest słodzony glikozydami stewiolowymi otrzymanymi z liści stewii.

Zalecana porcja dzienna (50 ml) zawiera:

Sok z aloesu: 30 ml*
Wyciąg z liści karczocha: 50 mg*
Wyciąg z liści zielonej herbaty: 50 mg*
yciąg z liści pokrzywy zwyczajnej: 50 mg*
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego: 50 mg*
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy: 50 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Objętość netto: 1000 ml

Charakterystyka
AloeLive Detox to suplement diety, którego składniki roślinne wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych produktów
przemiany materii, wpływają korzystnie na prawidłową pracę układu pokarmowego, wątroby i nerek oraz wspomagają odchudzanie.

Przeciwwskazania
Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.Produkt nie powinien być stosowany przez
kobiety w ciąży i matki karmiące piersią.

Stosowanie
50 ml (5 łyżek) dziennie.
Należy rozcieńczyć przed spożyciem w stosunku 1:1.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 miesiące.

Producent
Laboratoria Natury Sp. z o.o.
20-228Lublin, ul. Zawieprzycka 8D

Ważne informacje
Preparat może być spożywany przez wegetarian i wegan. Zawiera substancję słodzącą.

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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