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EkaMedica Aloes sok 1000 ml
 

Cena: 30,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1000 ml

Postać Soki

Producent EKAMEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Aloes 99,8% wyprodukowano z ekstraktu z liści aloesu (Aloe barbadensis miller)*, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
1000 ml

Charakterystyka

Aloes, nazywany „cudowną rośliną”, jest znany od 7 tysięcy lat. Wzmianki o nim można znaleźć w starożytnych traktatach
medycznych.
Aloes pomaga utrzymać odpowiedni poziom cukru, przyczyniając się do prawidłowego metabolizmu glukozy i insuliny.
Przyczynia się do szybszej regeneracji zmęczonego organizmu - pomaga zwiększyć odporność na obciążenia psychiczne i
stymulować metabolizm.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią powinny skonsultować się z
lekarzem.

Stosowanie
25 ml dwa razy dziennie pół godziny przed posiłkiem. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Osad pochodzenia naturalnego.

Przechowywanie
Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
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Producent
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Bielska 78 a
43-340 Kozy

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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