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AloeLive - sok z aloesu 1000 ml
 

Cena: 24,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

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 w postaci soku z aloesu jest produktem, który w 99,7% stanowi czysty sok z aloesu. Produkt od Laboratoria
Natury przeznaczony jest do stosowania doustnego, po odpowiednim rozcieńczeniu, a po otwarciu opakowania nie powinien być
przechowywany dłużej niż przez miesiąc. Suplement diety mogą stosować weganie i wegetarianie.

Na co jest AloeLive? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zrównoważonej diety w sok z aloesu, którego
właściwości są szerokie. W skład produktu wchodzi aż 99,7% czystego soku z aloesu. Składniki w nim zawarte wspomagają pracę
układu trawiennego, a oprócz tego wspierają odporność organizmu i kondycję skóry, przyczyniając się do jej lepszego odżywienia od
środka. W aloesie znaleźć można ponad 200 składników aktywnych o szerokich właściwościach. To między innymi przeciwutleniacze,
enzymy, aloeverosa, minerały, witaminy, aminokwasy i wiele innych.

W opakowaniu znajduje się 1000 ml soku z aloesu AloeLive. W skład suplementu diety wchodzi 99,7% czystego soku aloesowego, a
także składniki pomocnicze. Wśród obecnych w formule suplementu diety składników wymienić należy kwas cytrynowy, benzoesan
sodu oraz sorbinian potasu. W 50 ml soku AloeLive (co odpowiada rekomendowanej dziennej dawce suplementu diety) znajduje się 49,8
ml czystego soku z aloesu. Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego rekomendowanych,
chyba że lekarz zaleci inaczej. Zazwyczaj rekomenduje się przyjmowanie 50 ml soku AloeLive dziennie, co odpowiada 5 łyżkom
produktu. Suplement diety najlepiej stosować na około godzinę przed posiłkiem. Sok zaleca się rozcieńczyć wodą lub sokiem
owocowym bezpośrednio przed spożyciem w stosunku 1:1. Ze względu na to, że jest to produkt pochodzenia naturalnego, na dnie
butelki może gromadzić się osad. Z tego powodu zaleca się wstrząsnąć butelką każdorazowo przed odmierzeniem dawki suplementu.

Nie zaleca się przekraczania rekomendowanych dawek suplementu diety AloeLive. Suplement diety AloeLive nie powinien być
stosowany ponadto przez każdego pacjenta, gdyż posiada też przeciwwskazania. Nie powinny zatem stosować go osoby uczulone na
aloes bądź pozostałe składniki soku. Oprócz tego sok AloeLive nie jest wskazany dla pacjentek spodziewających się dziecka oraz dla
matek karmiących piersią.

AloeLive to suplement diety i wyłącznie w ten sposób należy go traktować. Bogaty jest w wiele witamin, minerałów, enzymów i
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składników czynnych, jednak nie zastąpi zrównoważonej diety i zdrowego trybu życia, a może je jedynie uzupełniać. W czasie
stosowania suplementu należy zatem zachować zrównoważony sposób odżywiania i zadbać o odpowiedni dla zdrowia tryb życia.
Produkt powinien być również odpowiednio przechowywany. Butelkę należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, a po
otwarciu trzeba przechowywać ją w lodówce, a jej zawartość spożyć w ciągu jednego miesiąca. Suplement diety AloeLive należy
dodatkowo zabezpieczyć tak, aby był dla dzieci niewidoczny i niedostępny.

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

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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