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ALOELIVE DETOX 1000 ml
 

Cena: 34,70 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

ALOE LIVE DETOX 1000 ml

AloeLive Detox to preparat, którego składniki roślinne wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany
materii, wpływają korzystnie na prawidłową pracę układu pokarmowego, wątroby, i nerek oraz wspomagają odchudzanie.

 

Wskazania

odchudzanie

oczyszczanie

regulacja masy ciała

 

Działanie

Aktywne składniki AloeLive Detox to aż 6 substancji działających kompleksowo i uzupełniających się wzajemnie:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/aloelive-detox-1000-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

Sok z aloesu wpływa korzystnie na pracę układu żołądkowo-jelitowego i wspomaga trawienie.

Wyciąg z karczocha wspomaga prawidłową pracę wątroby oraz funkcję wydalniczą nerek dzięki temu pomaga w naturalnym
oczyszczaniu organizmu z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii.

Wyciągi z zielonej herbaty i pokrzywy wspomagają usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Dodatkowo wyciąg z zielonej herbaty
wspomaga prawidłowy metabolizm tłuszczów co jest pomocne w regulacji masy ciała.

Wyciąg z gorzkiej pomarańczy wspomaga odchudzanie poprzez korzystny wpływ na metabolizm kwasów tłuszczowych

Wyciąg z mniszka lekarskiego wspomaga pracę wątroby i układu trawiennego oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie
układu moczowego.

 

Sposób użycia

50 ml dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany, jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

 

Skład

sok z aloesu (Aloe barbadensis), stabilizator – ksylitol, substancja zagęszczająca– guma ksantanowa, regulator kwasowości – kwas
cytrynowy, wyciąg z liści karczocha (Cynara scolymus), wyciąg z liści zielonej herbaty (Camelia sinensis), wyciąg z liści pokrzywy (Urtica
dioica), wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum off.), wyciąg z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), koncetrat soku
pomarańczowego, substancja konserwująca- sorbinian potasu, substancja słodząca- glikozydy stwewiolowe.
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