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BIO Aloes EkaMedica sok 250 ml
 

Cena: 12,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 250 ml

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
BIO Aloes suplement diety

BIO Aloes – suplement diety BIO wyprodukowany z soku 100% z liści aloesu. Pasteryzowany.

Składniki: Ekologiczny sok z liści aloesu (99,8%) – nie z koncentratu, regulator kwasowości – kwas cytrynowy.
Smak i barwa produktu mogą różnić się w zależności od pory roku oraz odmiany użytego surowca.
Wyprodukowano z liści aloesu pochodzących z certyfikowanych upraw ekologicznych. Bez dodatku cukru – zawiera naturalnie
występujące cukru.

Sposób użycia: Dwa razy dziennie po 25 ml pół godziny przed posiłkiem. Zalecana porcja dzienna (50 ml) zawiera 49,9 ml soku z aloesu.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć. Osad
pochodzenia naturalnego.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia powinny
skonsultować się z lekarzem.

Sposób przechowywania: Po otwarciu przechowywać w lodówce. Spożyć do 21 dni od otwarcia. Przechowywać w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
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 Opakowanie:
250ml

Producent:
EkaMedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Bielska 78a
43-340 Kozy

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

