Aloe vera ESSENS

99,5% πόσιμη γέλη με βιταμίνη C
99,5% πόσιμη γέλη με συμπυκνωμένο χυμό σταφιλιού
Διαιτητικό συμπλήρωμα
Το διαιτητικό συμπλήρωμα περιέχει 99,5% φυσική
γέλη με μικρά κομμάτια του πολτού της Aloe
vera Barbadensis Miller προέλευσης Μεξικό, και
επεξεργάζεται με την μέθοδο Totaloe.
Δεν περιέχει αλοϊνη.
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει πιστοποιηθεί από
το Διευθνές Επιστημονικό Συμβούλιο Αλόης (I.A.S.C.).
Συνιστώμενη δοσολογία: 15ml έως 90ml ημερησίως
σε πολλαπλές δόσεις των 15ml (1κ.σ. = 15ml)
Ο παραγωγός της πρώτης ύλης έχει
πιστοποιηθεί από:

Περιεχόμενο: 500 ml
Συστατικά (με βιταμίνη C): Aloe vera Barbadensis
Miller γέλη, ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C),ξανθάνη,
ρυθμιστής οξύτητας, κιτρικό οξύ, συντηρητικά, βενζοϊκό
νάτριο και σορβικό κάλιο
Συστατικά (με συμπυκνωμένο χυμό σταφιλιού):
Aloe vera Barbadensis Miller γέλη, φρουκτόζη,
συμπυκνωμένος χυμός σταφυλιού, άρωμα Aloe vera,
ξανθάνη, ρυθμιστής οξύτητας, κιτρικό οξύ, συντηρητικά,
βενζοϊκό νάτριο και σορβικό κάλιο
Αποθύκευση: φυλάσσεται σε μέρος με θερμοκρασία
έως +25° C. Μετά το άνοιγμα,διατηρείται σε
θερμοκρασία έως +6° C Να φυλάσσεται μακριά από τα
παιδιά!
Προσοχή: : Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3
ετών. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση.
Μην την χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο μιας ποικίλης
δίαιτας. Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Στην περίπτωση
συγκεκριμένων προβλημάτων υγείας, συμβουλευτείτε
τη χρήση της Aloe vera με ένα γιατρό
Κατασκευάζεται για: WORLD Essens όπως, Příkop
843/4, 602 00, Μπρνο, Τσεχική Δημοκρατία

Aloe vera ESSENS
99,5% πόσιμη γέλη
Aloe vera συμβάλλει στη
συνολική φυσική ευεξία

Η Aloe vera είναι ένα υποτροπικό φυτό που αναπτύσσεται χωρίς
κορμό με ύψος μέχρι και 100 εκατοστά. Η Αλόη προέρχεται πιθανώς
από τη Βόρεια Αφρική, ωστόσο σήμερα, λόγω των θετικών ιδιοτήτων
της, καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο. Η Αλόη έχει σαρκώδη πράσινα
φύλλα, των οποίων οι άκρες είναι ακανόνιστες και έχουν αγκάθια.
‚Ενα διαυγές υγρό εκχυλίζεται από τον πολτό των φύλλων, υγρό
το οποίο λόγω της οφέλειας του για την υγεία έχει χρησιμοποιηθεί
ως διαιτητικό συμπλήρωμα. Η Aloe vera χρησιμοποιείται ευρέως
και στην κοσμετολογία, χάρη των καταπραϋντικων ιδιοτήτων της.
Κλινικές μελέτες έδείξαν ότι η γέλη της Aloe vera περιέχει αμινοξέα,
βιταμίνες, ανόργανες ουσίες, ένζυμα, πολυσακχαρίτες και πολλές
άλλες ευεργετικές ουσίες.
Η Aloe vera ESSENS εκχυλίζεται από τα υψηλότερης ποιότητας
φύλλα της ποκιλίας Aloe vera Barbadensis Miller. Τα φυτά
αναπτύσσονται σε φυσικό και χωρίς ρύπανση περιβάλλον, στην
περιοχή Jaumave στο Μεξικό. Η καλλιέργιά τους είναι βιολογική/
οργανική, και, κανενα λιπάσμα, εντομοκτόνο ή φυτοφάρμακο
δεν παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των φυτών. Η άρδευσή των
φυτών γίνεται με βρόχινο νερό ή με νερό πηγής από τα γύρω
βουνά. Η ποιότητα της πρώτης ύλης και η διαδικασία παραγωγής
αποδεικνείονται από πολλά πιστοποιητικά

Aloe vera
• συμβάλλει στην προστασία από μικροοργανισμούς και
προωθεί την πλήρη σωματική ευεξία
• βοηθά στην καταπολέμηση της κόπωσης
• προωθεί την πέψη και συμβάλλει στην υγεία του εντέρου
• βοηθά στην ομαλοποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα
• βοηθά στην υγεία του δέρματος

Βιταμίνη C
Ο άνθρώπινος οργανισμος από τη φύση του, δεν παράγει βιταμίνη
C, και εξαρτάται από την διαιτητική πρόσληψη του. Ωστόσο η
βιταμίνη C είναι μία από τις πιο σημαντικές βιταμίνες. Συμβάλλει
στην διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού
συστήματος, το μεταβολισμό της ενέργειας, τη μείωση της κούρασης
και της εξάντλησης. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την ομαλή
παραγωγή του κολλαγόνου, μία πρωτεΐνη που είναι το βασικό δομικό
υλικό για την συνδέση των ιστών στο σώμα μας. Ενέχεται στην
φυσιολογική λειτουργία του δέρματος, των δοντιών, των χόνδρων
και των αιμοφόρων αγγείων. Η βιταμίνη C βοηθά στην προστασία
των κυττάρων έναντι οξειδωτικού στρες. Σε 15 ml της πόσιμης γέλης
μας με τη βιταμίνη C, υπάρχει μια ποσότητα βιταμίνης C, η οποία
καλύπτει το 50% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Πρακτικά
είναι αδύνατο το σώμα μας να πάρει υπερβολική δόση της βιταμίνης
C, διότι το σώμα αποβάλλει την περιττή ποσότητα.
Χυμός σταφιλιού
Η βάση του χυμού σταφυλιού είναι η ζάχαρη σταφυλιών, η οποία
απελευθερώνει σταδιακά την ενέργεια που απαιτείται για τη
σωματική και πνευματική δραστηριότητα και τη διατήρηση της
προσοχής. Προπάντος, το φυσικό τρυγικό οξύ προσδίδει στο
χυμό χαρακτηριστικό άρωμα και γεύση. Το προϊόν μας Aloe vera
περιέχει συμπυκνωμένο χυμό σταφυλιών

