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Sok Aloe Vera PREMIUM BIO 500 ml (Medfuture)
 

Cena: 40,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent MEDFUTURE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki
Wykonane w 100% z soku z aloesu, kwasu cytrynowego.

Wartości odżywcze w 100 g:
Wartość energetyczna 10 kJ / 3 kcal
Tłuszcze 0,03g z czego nasyconych kwasów tłuszczowych 0,03 g
Węglowodany 0,13g w tym cukry 0,13g
Białko 0,07 g
Sól 0,01 g

Masa netto
Objętość netto: 500 ml

Charakterystyka

Aloe Vera Premium sok to 100% aloes wysokiej jakości , naturalny i BIO który dostępny jest w postaci soku i promuje zdrowy styl
życia.
Aloe Vera Premium sok pochodzi ze słonecznego Meksyku, nie zawiera koncentratu i sztucznego rozcieńczenia, Aloe Vera
Premium jest czystym sokiem bez konserwantów. Po starannym zebraniu i delikatnym wyciskaniu i filtrowaniu soku, Aloe Vera
Premium w postaci płynnej wypełnia szklane butelki, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości. Aloe Vera Premium sok jest
bardzo przyjemny do picia, ma orzeźwiający i delikatny smak.
Aloe Vera Premium sok pomaga w zgadze i refluksie kwasu, poprawiając przyswajanie składników odżywczych i ogólnie
regenerując mikroflorę jelitową, wspomaga organizm w problemach z biegunką czy zaparciami. Aloe Vera Premium sok również
korzystnie wpływa na włosy i skórę, a także pomaga w problemach związanych z paradontozą.
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
3 razy dziennie 20 - 50 ml (do detoksykacji 3 razy dziennie 20 ml, w ostrych warunkach 3 razy dziennie 50 ml) zawsze około 1 godziny
przed posiłkiem. Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25 ° C. Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Producent
Wyprodukowano w Niemczech dla: Medfuture Sp. z o.o. Pl.Powstańców Śląskich 16-18 53-314 Wrocław

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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