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Dr Gaja Bio Sok z Aloesu ALV1200 pasteryzowany 1000 ml
 

Cena: 42,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1000ml

Postać Soki

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z aloesu 99,7%, substancja konserwująca: kwas cytrynowy 0,3%.

100 ml zawiera:
Aloverosa 120 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka

Sok z Aloesu ALV1200 Dr Gaja to sok klasy PREMIUM, który charakteryzuje:
zawartość ALV - Aloverosy (120 mg/l), która jest najcenniejszym składnikiem soku z aloesu
ręczne obieranie liści, które pozwala na precyzyjne oddzielanie miąższu od zawierających toksyczną aloinę kolców,
produkcja poprzez bezpośrednie wyciśnięcie miąższu z liścia aloesu.

Sok został poddany pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu w wysokiej temperaturze
(85°C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować wartości odżywcze
soku.
Sok z Aloesu ALV1200 Dr Gaja:

wpływa pozytywnie na układ odpornościowy,
chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym,
oczyszcza, wspomaga detoksykację organizmu,
przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dwie łyżki stołowe (30 ml) 3 razy dziennie, 30 min przed posiłkiem.

Przechowywanie
Zawartość saszetki rozpuścić w 20-30 ml gorącej wody (70 - 90°C), mieszać do całkowitego rozpuszczenia, dolać zimnej wody i wypić.
Mogący pojawić się osad jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na jakość produktu.

Producent
Propharma spółka. z o.o.
ul. Łopuszańska 36
02-220 Warszawa

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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