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Sok z aloesu z miąższem AloeVital 500 ml (Oleofarm)
 

Cena: 26,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyny doustne

Producent OLEOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
sok z aloesu z miąższem 99,7 %, substancja konserwująca: benzoesan sodu, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu.

Dzienna porcja (50 ml) zawiera 50 ml soku z aloesu z miąższem.*
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
Objętość netto: 500 ml

Charakterystyka
Sok z aloesu otrzymywany jest z miąższu liści aloesu. Sok z aloesu wspomaga odporność oraz pozytywnie wpływa na przemianę
materii i procesy trawienne. Może być składnikiem diet oczyszczających organizm.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

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.
UWAGA!
Może wytrącić się naturalny osad. Przed spożyciem wstrząsnąć.

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

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/sok-z-aloesu-z-miazszem-aloevital-500-ml-oleofarm.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Producent
Oleofarm Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
Kraj pochodzenia: Meksyk

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

