Aloe vera ESSENS
99,5% gel na pití s vitaminem C
99,5% gel na pití s hroznovým koncentrátem
doplněk stravy
Doplněk stravy obsahuje přírodní 99,5% gel
s malými kousky dužiny Aloe vera Barbadensis Miller
pocházející z Mexika zpracovanou metodou Totaloe.
Neobsahuje aloin.
Výrobce suroviny je certifikován Mezinárodní
vědeckou radou pro Aloe vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkování: 15 až 90 ml denně v několika
dávkách (1 pol. lžíce = cca 15 ml)
Výrobce suroviny Aloe vera
má následující certifikace:

Obsah: 500 ml
Složení (s vitaminem C): Aloe vera Barbadensis Miller
gel, kyselina askorbová (vitamin C), xanthan, regulátor
kyselosti kyselina citronová, konzervační látky benzoan
sodný, sorban draselný.
Složení (s hroznovým koncentrátem): Aloe vera
Barbadensis Miller gel, fruktóza, hroznový koncentrát,
aroma Aloe vera, xanthan, regulátor kyselosti kyselina
citronová, konzervační látky benzoan sodný a sorban
draselný.
Skladování: Skladujte do +25 °C. Po otevření uchovávejte
při teplotě do +6 °C. Ukládejte mimo dosah dětí!
Upozornění: Výrobek není určen dětem do
3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Přípravek neužívejte jako náhradu pestré stravy.
Před použitím protřepejte. V případě specifických
zdravotních potíží konzultujte užívání Aloe vera s lékařem.
Vyrobeno pro: ESSENS WORLD a.s., Příkop 843/4,
602 00, Brno, Czech Republic
Číslo šarže: uvedeno na obalu.
Minimální trvanlivost: do / Exp: uvedeno na obalu.

Aloe vera ESSENS
99,5% gel na pití
Aloe vera přispívá
k celkové fyzické pohodě

Aloe vera je subtropická rostlina bez stonku, která dosahuje
výšky až 100 cm. Aloe pochází pravděpodobně ze severní Afriky,
v současnosti se ale pro své blahodárné účinky pěstuje po celém
světě. Aloe má dužnaté zelené listy, jejichž okraje jsou zubaté a
mají trny. Z dužiny listů se získává průhledná tekutina, která se pro
své příznivé účinky na zdraví využívá jako doplněk stravy. Aloe jsou
přisuzovány zklidňující účinky na pokožku, proto je hojně využívána
také v kosmetice. Klinické studie prokázaly, že gel z Aloe vera
obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzymy, polysacharidy
a mnoho dalších prospěšných látek.
Aloe Vera ESSENS se získává z listů druhu Aloe vera Barbadensis
Miller nejvyšší kvality. Rostliny se pěstují v přirozeném prostředí bez
znečištění v oblasti Jaumave v Mexiku. Rostliny jsou v BIO (Organic)
kvalitě, při jejich pěstování nebyla použita žádná hnojiva, insekticidy
nebo herbicidy. Rostliny jsou zalévány pouze dešťovou vodou
nebo pramenitou vodou z okolních hor. Kvalita surovin i výrobního
procesu je doložena mnoha certifikáty.
Aloe vera
• přispívá k ochraně proti mikroorganizmům
a celkové fyzické pohodě
• působí příznivě proti únavě
• podporuje trávení, přispívá ke zdraví trávicího systému
• pomáhá udržovat normální hladinu krevního cukru
• přispívá k udržení zdravé pokožky

Vitamin C
Člověk patří mezi několik málo druhů, které si nedokážou vitamin
C vyrobit a jsou odkázány na jeho přísun v potravě. Vitamin C
je přitom jedním z nejdůležitějších vitaminů. Přispívá k udržení
normální funkce imunitního systému, energetickému metabolismu,
snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin C je nutný k normální tvorbě
kolagenu, bílkoviny, která je základní stavební hmotou pojivových
tkání v našem těle. Podílí se na normální funkci kůže, zubů, chrupavek
a krevních cév. Vitamin C přispívá k ochraně buněk před oxidativním
stresem. V 15 ml našeho Aloe vera gelu na pití s vitaminem C je
množství vitaminu C, které pokryje 50 % jeho doporučené denní
dávky. Vitaminem C se prakticky nelze předávkovat, nepotřebné
množství tělo vyloučí.
Hroznová šťáva
Základem hroznové šťávy je hroznový cukr, který postupně
uvolňuje energii nutnou pro fyzickou a psychickou aktivitu a udržení
pozornosti. Typickou vůni a chuť šťávě propůjčuje zejména přírodní
kyselina vinná. Náš produkt Aloe vera obsahuje koncentrát z hroznů.

