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Sok z aloesu z miąższem 500 ml (Oleofarm)
 

Cena: 17,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Soki

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki

Sok z aloesu z miąższem 99,7% (Aloe Vera)
substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja konserwująca: sorbinian potasu

Masa netto
Objętość netto: 500 ml

Charakterystyka

Sok z aloesu otrzymywany jest bezpośrednio z miąższu liści aloesu. W odróżnieniu od soków odtwarzanych z koncentratu,
charakteryzuje się wyrazistym smakiem i zapachem. Aloes zwyczajny wspomaga odporność oraz korzystnie wpływa na
przemianę materii i procesy trawienne.
Sok z serii Soki Świata jest w 100% bezpośrednio wyciskany, a nie odtwarzany z koncentratu, dlatego na opakowaniu z dumą
widnieje oznakowanie NFC – Not From Concentrate/nie z soku zagęszczonego.
Sok nie jest dodatkowo słodzony co oznacza, że charakteryzuje się poziomem słodkości występującym naturalnie w owocach.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

Stosowanie
Dorośli 50 ml soku z aloesu dziennie, jednorazowo lub podzielone na 2 lub 3 porcje, najlepiej na 1 godzinę przed posiłkiem. Sok z aloesu
można pić nierozcieńczony lub z dodatkiem soku owocowego.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, po otwarciu w lodówce. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób
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niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław

Ważne informacje
KRAJ POCHODZENIA - Meksyk
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

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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