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DR GAJA ALV 600 sok z aloesu 500 ml
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Producent DR GAJA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Sok z aloesu ALV 600 to sok klasy premium, który cechuje:

Wysoka zawartość aloeverosy (600 mg/l), która jest najbardziej cennym, aktywnym składnikiem soku aloesowego

Ręczne, obieranie liści, co pozwala na precyzyjne oddzielanie miąższu od zawierających aloinę kolców.

Produkcja soku poprzez bezpośrednie wyciśnięcie miąższu z liścia Aloe Vera, a nie przez jego rekonstrukcję ze sproszkowanego aloesu.

Sok został poddany pasteryzacji HTST (high-temperature short-time), która polega na utrwaleniu w wysokiej temperaturze 85° C, w
krótkim czasie (15 sekund). Taki sposób termicznego utrwalania żywności pozwala zachować wartości odżywcze soku.

 

Działanie

Sok z Aloesu ma bardzo pozytywne działanie na organizm człowieka m.in.:

wpływa pozytywnie na zdrowie układu odpornościowego,

przyczynia się do zwiększenia odporności,

chroni DNA, białka i lipidy przed uszkodzeniem oksydacyjnym,

korzystnie wpływa na objawy zmęczenia,
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oczyszcza, wspomaga detoksykację organizmu,

może wspomagać regularną pracę jelit,

przyczynia się do utrzymania normalnego poziomu glukozy we krwi.

 

Ważne  

Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od światła, w miejscu suchym, nie dostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

Po otwarciu opakowania przechowywać w lodówce. Przed użyciem wstrząsnąć.

Sok może być pity przez wegan i wegetarian.

Produkt nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników. Osad pochodzenia naturalnego.

 

Sposób użycia  

Dwie łyżki stołowe (30 ml) 3 razy dziennie, lub więcej przed posiłkiem. Sok może być stosowany na skórę.

 

Skład

sok z aloesu 99,7%, kwasek cytrynowy 0,3% (regulator kwasowości), niefiltrowany

Wyprodukowano w Niemczech  

Kraj pochodzenia aloesu: Meksyk  
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