Aloe vera ESSENS
99,5% gel de băut cu vitamina C
99,5% gel de băut cu concentrat de struguri
Supliment alimentar
Gel din Aloe vera 99.5%
Suplimentul alimentar conține gel 99,5% natural
cu bucăți mici de pulpă, „Aloe Vera Barbadensis
Miller“, provine din Mexic, fiind preparat prin metoda
Totaloe.
Nu conține aloină.
Producătorul de materie primă este certificat de „
Consiliul Științific Internațional pentru Aloe vera „
IASC
Aportul recomandat: 15 - 90 ml pe zi, în mai multe
doze (1 lingură = aproximativ 15 ml)
Producătorul de materie primă “Aloe
vera” are următoarele certificări:

Conținut: 500 ml
Compoziție (cu vitamina C): Aloe Vera Barbadensis
Miller gel, acid ascorbic (vitamina C), xanthane, regulator
de aciditate, acid citric, agenți de conservare, benzoat de
sodiu și sorbat de potasiu
Compoziție (cu concentrat de struguri): Aloe Vera
Barbadensis Miller gel, fructoză, concentrat de struguri,
aromă Aloe vera, xanthane, regulator de aciditate, acid
citric, agenți de conservare, benzoat de sodiu și sorbat de
potasiu
Depozitare: Stocați până la +25 ° C. Odată deschis,
depozitați la temperaturi de până la 6 ° C. A nu se lăsa la
îndemâna copiilor!
Atenție: Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani. A nu
se depăși doza zilnică recomandată. Nu folosiți ca un
substitut pentru o dietă variată. A se agita înainte de
utilizare. În cazul unor probleme de sănătate specifice,
consultă utilizarea de aloe vera, cu un medic.
Produs pentru: ESSENS WORLD a.s., Příkop 843/4,
602 00, Brno, Czech Republic
Numărul lotului: indicat pe pachet
Înainte de / Exp: indicat pe pachet

Aloe vera ESSENS
99,5% gel de băut
Aloe vera contribuie la
bunăstarea fizică generală

Aloe vera este o plantă subtropicală, care ajunge la o înălțime de
până la 100 cm. Aloe, probabil, provine din Africa de Nord, dar este
cultivată în întreaga lume, pentru efectele sale benefice. Aloe are
frunze cărnoase verzi, ale căror margini sunt zimțate și au spini.
Lichidul limpede este extras din pulpa frunzelor, este folosit ca
un supliment alimentar datorită efectelor sale benefice asupra
sănătății. Efectele calmante asupra pielii sunt atribuite la „aloe“,
de aceea este, de asemenea, utilizat pe scară largă în produsele
cosmetice. Studiile clinice au arătat că gelul de la „aloe vera“
conține aminoacizi, vitamine, minerale, enzime, polizaharide și
multe alte substanțe benefice.
• Contribuie la protecția împotriva microorganismelor și, în
ansamblu la bunăstarea fizică
• Are un efect pozitiv împotriva oboselii
• Ajută digestia, contribuie la sănătatea sistemului digestiv
• Ajută la menținerea nivelurilor normale de zahar din sânge
• Contribuie la menținerea sănătății pielii

Vitamin C
Oamenii sunt printre puținele specii care nu pot produce vitamina
C, și sunt dependenți de aportul alimentar. Cu toate acestea,
vitamina C este una dintre cele mai importante vitamine. Aceasta
contribuie la menținerea funcționării normale a sistemului imunitar,
metabolismul energetic, reduce oboseala și epuizarea. Vitamina C
este necesară pentru producția normală de colagen, o proteină

care este baza materialului de construcție al țesuturilor de unire
din corpul nostru. Aceasta este implicată în funcționarea normală
a pielii, dinților, cartilajelor și vaselor de sânge. Vitamina C ajută la
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. În 15 ml de „gel de
aloe vera pentru băut“ cu vitamina C, există o cantitate de vitamina
C, care acoperă 50% din doza zilnică recomandată. Este practic
imposibil să se supradozeze organismul cu vitamina C, organismul
elimină cantitatea inutilă.
Suc de struguri
Baza sucului de struguri este zahărul din struguri, care eliberează
treptat energia necesară pentru activitatea fizică și mentală și
menținerea atenției. În special, acidul tartric natural conferă sucului
o aromă și un gust tipic. Produsul nostru „Aloe vera“ conține
concentrat de struguri.

