Podrobný popis výrobku Aloe Live 1000 ml 1+1 ZDARMA

Aloe obsahuje více než 200 aktivních složek. Nejdůležitější z nich jsou polysacharidy s
dlouhým řetězcem.
Šťáva z aloe je vyráběna z pečlivě vybíraných, nejčerstvějších, zcela dozrálých listů aloe.
Metoda, jež je používána při jejím získávání zaručuje úplné zachování všech nejlepších
vlastností čerstvě vylisované šťávy. Lisování životodárné šťávy pouze ze samotné vzácné
dužiny a použití patentované metody dalšího zpracování garantuje uchování nejvyšších
parametrů produktu - uchování všech unikátních bioaktivních vlastností čerstvé šťávy.
Složení
Šťáva z aloe – 99,7%, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová, konzervační látky: benzoan sodný, sorban
draselný
Dávkování
50 ml (5 lžic) denně, hodinu před jídlem.
Před použitím se doporučuje rozředit vodou nebo
ovocným džusem v poměru 1:1. Šťávu je možno užívat i
neředěnou.
Před
použitím
protřepat.
Produkt vyroben ze suroviny firmy ALOECORP
certifikované IASC (Mezinárodní vědecká rada pro
aloe).
Balení
1000 + 1000 ml.
Upozornění:
Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno
jako náhrada pestré stravy. Není určeno pro děti,
těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobek vhodný pro vegetariány a vegany.
Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování organismu
a dobrou kondici.
Skladování:
Těsně uzavřenou láhev uchovávejte na tmavém místě. Po otevření uchovávejte v chladu po
dobu maximálně 1 měsíce.

INFORMACE O VÝROBCI
Společnost Pharma Activ je již mnoho let distributorem čistě přírodních doplňků stravy.
Výrobky jsou čistě přírodní alternativou synteticky vyráběných doplňků stravy. Nejvyšší
kvalitu svých produktů zajišťuje citlivou volbou složení svých produktů tak, aby neobsahovaly
žádné či pouze nezbytně nutné množství přídavných látek, nekompromisním přístupem ke
kvalitě vybraných surovin a přísnou kontrolou vstupních surovin i konečných produktů.
Upozornění:
Tento produkt byl uvedený na trh jako doplněk stravy. Nemá schválené léčivé účinky
a nejedná se o lék. Není určeno jako náhrada pestré stravy. Nepřekračujte doporučené
dávkování. Ukládejte mimo dosah dětí. Minimální trvanlivost vyznačena na obalu.

