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Hepatica Aloe Vera Concentrate x 60 kaps
 

Cena: 19,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
liofilizowany sok z miąższu liści aloesu (Aloe vera) standaryzowany do zawartości min. 7,5% polisacharydów w przeliczeniu na
aloeverozę, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, stabilizator- hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

1 kapsułka zawiera:

 125 mg* liofilizowanego soku aloesowego,
w tym 9,3 mg* polisacharydów w przeliczeniu na aloeverozę.

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
19,8 g

Charakterystyka

Aloe Vera Concentrate to suplement diety, który zawiera w swoim składzie liofilizowany sok otrzymywany z miąższu liści
aloesowych standaryzowany do zawartości min. 7,5% polisacharydów w przeliczeniu na aleoeverozę.

produkt bez konserwantów, bez kwasku cytrynowego, bez dodatku wody
niskotemperaturowy sposób wytwarzania (liofilizacja)
produkt standaryzowany do 7,5% aleoverozy
produkt nie wymaga przechowywania w lodówce

Aloes zawiera w swoim składzie m.in. związki polisacharydowe, które korzystnie wpływają na prawidłowe funkcjonowanie
układu odpornościowego. Stosowany regularnie wspomaga trawienie oraz pracę żołądka i jelit. Przyczynia się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Dodatkowo wspomaga odporność
psychiczną oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Pomaga zachować zdrową skórę
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie, co odpowiada 25-50 ml świeżego soku .

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

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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