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DuoLife Aloes płyn 750 ml (but.)
 

Cena: 99,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 750 ml (but.)

Producent DUOLIFE S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Duolife Aloes 750 ml OCZYSZCZANIE, ODCHUDZANIE

opis
DuoLife Aloes suplement diety stanowi naturalne źródło cennych składników, dzięki którym można zachować młodość i witalność.
Unikalna kompozycja składników doskonale trafiających w potrzeby osób pragnących oczyścić swój organizm, wspomóc jego
funkcjonowanie, jak i usprawnić pracę układu odpornościowego.

Na bazie aloesu, którego zbawienne właściwości znane są już od tysięcy lat, powstał DuoLife Aloes. Bogactwo antyoksydantów, które
skutecznie odpierają ataki wolnych rodników, odpowiedzialnych między innym za procesy starzenia oraz rozwój wielu schorzeń, pozwala
na efektywnie wspomaganie pracy organizmu. W produkcie nie zabrakło równie wielu aminokwasów, które stanowią budulec dla białek.

DuoLife Aloes to także dodatek miodu wielokwiatowego, który podwyższa wchłanialność witamin i minerałów zawartych w produkcie, a
do tego odpowiada za odżywienie organizmu w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego. Z kolei dodatek oregano, znanego z
cennych właściwości kosmetycznych i leczniczych, wpływa między innymi na usprawnienie procesów trawienia. DuoLife Aloes to
skondensowana dawka zdrowia i młodości.

Skład produktu:

Sok z Aloesu
Od wieków Aloes stosowany jest jako środek na odmładzanie i dłuższe zachowanie promiennego wyglądu skóry. Swoje właściwości
zawdzięcza bogatym źródłom antyutleniaczy oraz aminokwasów. Wspomaga układ immunologiczny.
Miąższ z Aloesu
Wspomaga trawienie dzięki działaniu oczyszczającemu przewód pokarmowy. Przywraca równowagę kwasowo-zasadową organizmu.
Miód Wielokwiatowy
Miód charakteryzuje się wyjątkowo bogatymi źródłami witamin i minerałów, korzystnie wpływającymi na stan naszej skóry oraz włosów.
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 Uważany jest za antidotum na stan wyczerpania fizycznego i psychicznego.
Oregano
Powszechnie stosowany jest w lecznictwie oraz w kosmetyce. Przyspiesza procesy trawienne oraz usprawnia przyswajanie witamin
oraz związków mineralnych. Wysoka zawartość antyoksydantów skutecznie zwalcza wolne rodniki.

Składniki:
Aloes miąższ - 47,2%
100% sok aloesowy - 47,2%
Miód wielokwiatowy - 5,1%
Oregano - 0,4%
Kwasek cytrynowy – regulator kwasowości - 0,1%
Zawartość aloiny (p.p.m.) <0.1 mg/kg

Sposób użycia:
25 do 50 ml raz dziennie przed posiłkiem.
Przed użyciem każdorazowo wstrząsnąć.
Nie przekraczać zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia.

Przechowywanie:
Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30 dni.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej.
Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.
Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć do 30dni.
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Nie zawiera konserwantów oraz produktów genetycznie modyfikowanych.
Tworzenie się osadu jest naturalnym procesem i nie ma wpływu na jakość produktu.

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.

Wyprodukowano w EU dla:
DuoLife Sp. z o.o.,
ul. Topolowa 22,
32-082 Więckowice.

 

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



 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

