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ALOE VERA GEL 99,7% 940ml
 

Cena: 60,74 PLN

Opis produktu
 

ALOE VERA GEL 99,7% 940ml

Informacje ogólne:
Aloe Vera żel do picia zawiera aż 99,7% naturalnego miąższu aloesowego.
Aloes wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, ułatwia trawienie poprzez wpływ na pracę jelit. Wspomaga walkę z bakteriami
oraz szkodliwymi grzybami i drożdżami w jelitach. Posiada właściwości antyoksydacyjne. Wpływa pozytywnie na wygląd i kondycję
skóry. Dodatkowa zawartość witaminy C jeszcze bardziej wspomaga naturalną odporność i metabolizm energetyczny. Dzięki odczynowi
na poziomie 5 PH, łagodzi zgagę.

Wszystkie składniki żelu z Aloe Vera posiadają niekwestionowane właściwości zdrowotne. Jednak dobrane w idealnych proporcjach
wykazują właściwości synergiczne. Oznacza to, że naturalny, kompletny żel aloesowy działa szybciej i skuteczniej, niż jego oddzielne
składniki.

Składniki żelu pozyskiwane są z ekologicznych upraw potwierdzonych certyfikatem Texas Organic Standards. Producent produkuje
preparaty bez aloiny. Uprawiane i przetwarzane są w sposób naturalny. Rośliny zbierane są ręcznie.

Potwierdzono, że miąższ liści aloesu zawiera ponad 140 biologicznych czynnych składników. Są wśród nich:

Aminokwasy - większość aminokwasów endogennych i egzogennych, czyli tych, których organizm sam nie jest w stanie
wyprodukować.
Enzymy - lipaza, amylaza, celulaza i inne.
Witaminy - wszystkie z grupy B włącznie z niewielką ilością witaminy B12, kwas foliowy, witamina C, A, cholina.
Związki mineralne - wapnia, potasu, magnezu, fosforu, sodu, cynku, żelaza, manganu, chromu, miedzi oraz germanu.
Nienasycone kwasy tłuszczowe - kwas linolowy, linolenowy, stearynowy i inne.
Substancje o działaniu przeciwzapalnym - beta-sitosterol, kampesterol, bradykinaza.
Substancje o działaniu przeciwbakteryjnym - fenole, kwas cynamonowy, lupeol, związki siarkowe.
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Skład:
Żel z Aloe Vera 99,7%, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; witamina C: kwas l-askorbinowy; substancja konserwująca: sorbinian
potasu; stabilizator: alginian sodu.

Dawkowanie:
1-3 porcji (60ml) dziennie. Żel można pić zmieszany z innymi płynami (sok, woda).

Przeciwwskazania:
Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących, u dzieci poniżej 12 roku życia. Osoby z chorobami jelit, wątroby i woreczka żółciowego przed
zastosowaniem powinny zasięgnąć konsultacji lekarskiej.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

