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SOK Z ALOESU aloevital - 500ml OLEOFARM
 

Cena: 17,74 zł

Opis słownikowy

MARKA OLEOFARM

OPAKOWANIE 500 ml

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT OLEOFARM SP. Z O.O.

REJESTRACJA Dietetyczny środek spożywczy

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
RODZAJ REJESTRACJI: dietetyczny środek spożywczy

PRODUCENT: Oleofarm

ILOŚĆ: 500ml

Sok z aloesu

ZASTOSOWANIE:
Sok z aloesu z miąższem 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.
Pasteryzowany
Sok podlega procesowi pasteryzacji celem przedłużenia przydatności do spożycia. To bezpieczna metoda, która zapewnia zachowanie
jego świeżości.

Korek zabezpieczający w szyjce butelki
Korek znajdujący się w szyjce butelki zabezpiecza przed nadmiernym wypływaniem soku po jego przechyleniu – umożliwia to bardziej
precyzyjne nalewanie do szklanki.

Ciemne szkło butelki
Produkty w szklanych opakowaniach są cenione za to, że długo zachowują świeżość, smak i aromat, a ciemny kolor szkła chroni
zawartość przed dostępem światła, które może wpłynąć negatywnie na jej wartości.

Szerokość oferty smaków
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W naszej ofercie znajduje się 19 wyselekcjonowanych smaków soków z owoców z całego świata – od duetu cytryny i imbiru, których
owoce w wielu domach stosowane są do budowania odporności, do rokitnika nazywanego Złotem Syberii przez bogactwo wartości
odżywczych.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia
wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia.
(50 ml) zawiera: 50 ml soku z aloesu

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

Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży i
karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz zdrowy
tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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