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DR GAJA BIO organiczny sok z Noni 500 ml
 

Cena: 35,00 PLN

Opis słownikowy

Producent DR GAJA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DR GAJA BIO organiczny sok z Noni 500 ml

Morwa Indyjska (Morinda citrifolia) znana jako noni jest rośliną rosnącą w nieskazitelnie czystych warunkach tropikalnej Azji i wysp
Pacyfiku. W celach leczniczych wykorzystywano wszystkie części składowe rośliny: liście, łodygę, korzenie, nasiona, ale za najcenniejsze
uważa się owoce. Krzew noni owocuje przez cały rok, wydając około 6 kg owoców miesięcznie. W tym samym czasie na roślinie
występują owoce dojrzałe jak i niedojrzałe. Proces dojrzewania owoców trwa niespełna 2 tygodnie. Wyznacznikiem dojrzałości jest
barwa oraz stopień miękkości owocu. Początkowo jest on twardy i ciemnozielony, w pierwszym stadium miękkości skórka nabiera żółtej
barwy, natomiast po osiągnięciu całkowitej dojrzałości, owoc jest odpowiednio miękki, a skórka biała.

W tradycji hawajskiej sok z noni od wieków wykorzystywano jako eliksir dający sprawność i siły witalne. Ze względu na obecność
składnika aktywnego regularne spożywanie soku z noni korzystnie wpływa na poprawę funkcjonowania układu odpornościowego.

Wysokiej jakości ekologiczny sok z owoców noni dr Gaja został pozyskany w procesie delikatnego przetwarzania wyłącznie dojrzałych
owoców. Sok jest wyciskany bezpośrednio z owoców. Nie rekonstruowany z proszku, ani z koncentratu.

Lekka pasteryzacja soku wyciśniętego z owoców pozwala na dostateczne zniszczenie drobnoustrojów, a przy tym zachowanie
wszystkich wartości odżywczych. Sok nie zawiera konserwantów, nie jest filtrowany.

Sok posiada certyfikat BIO (Euro liść)

 

Warunki przechowywania
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Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Po otwarciu
przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 2 tygodni.

 

Sposób użycia  

Dwie łyżki stołowe (30ml), 1 raz dziennie na czczo.

 

Skład

sok z noni 100%

Kraj pochodzenia: Samoa (Polinezja)

Certyfikat: PL-EKO-07 Rolnictwo z poza UE
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