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Dr Gaja Bio sok z Noni pasteryzowany 500 ml
 

Cena: 36,19 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent PROPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z noni 100 %.
Wartość odżywcza w 100 ml

Wartość energetyczna 163 kJ / 38,9 kcal 48,9 kJ / 11,7 kca
Tłuszcz   znikome ilości znikome ilości
- w tym kw. tł. nasycone znikome ilości znikome ilości
Węglowodany 9 g 2,7 g
- w tym cukry 6 g 1,8 g
Błonnik 1 g 0,3 g
Białko 0,5 g 0,15 g
Sól znikome ilości znikome ilości

* Zalecana dzienna porcja produktu. Opakowanie zawiera około 17 porcji produktu.

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka

Sok został poddany pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu soku w wysokiej temperaturze
(85 °C), w krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować wartości odżywcze
soku.
Sok z Noni wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego.
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Ekologiczny Sok z Noni jest pozyskiwany z owoców morwy indyjskiej (Morinda citrifolia) rosnącej w nieskazitelnie czystych
warunkach Wysp Samoa, gdzie panuje idealny dla jej wzrostu tropikalny klimat. Ta wiecznie zielona roślina owocuje przez cały
rok, wydając około 6 kg owoców miesięcznie. W tym samym czasie na roślinie występują owoce dojrzałe jak i niedojrzałe.
Proces dojrzewania owoców trwa niespełna 2 tygodnie.
Noni nie bez powodu nazwano „aspiryną starożytności”. W dawnych czasach wykorzystywano jej właściwości w lecznictwie
niekonwencjonalnym i uznawano jako eliksir dający sprawność i siły witalne.
Dlaczego warto wybrać Sok z Noni Dr Gaja?

wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego
pochodzi z upraw ekologicznych,
jest w 100 % sokiem z owoców noni, nie z koncentratu,
nie zawiera konserwantów,
pozyskiwany poprzez bezpośrednie wyciśnięcie soku tylko z dojrzałych owoców.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dwie łyżki stołowe (30 ml) raz dziennie, na czczo 30 min. przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu dwóch tygodni. Przed użyciem wstrząsnąć.

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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