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Forever Aloe Peaches - nektar aloesowy o smaku
brzoskwiniowym, 1000ml
 

Cena: 142,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 1L

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Forever Aloe Peaches - nektar aloesowy z miąższem z liści aloesu o smaku brzoskwiniowym z witaminą C, bez zawartości substancji
konserwujących.

Aloes w połączeniu z witaminą C wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego organizmu.

Nektar pozyskiwany z oczyszczonych ze skórki liści aloesu, który wspomaga funkcjonowanie metabolizmu i zwiększa wydajność pracy
jelit, ma działanie prozdrowotne. Dodatkowo aloes ma korzystny wpływ na ogólny stan skóry, dostarcza jej kolagenu i zwiększa jej
elastyczność.

Witamina C wzmacnia funkcje obronne organizmu, wspomaga jego odporność i pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym,
co wpływa na ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników.

Nektar Forever Aloe Peaches jest produktem bezglutenowym.

 

Wartość odżywcza W 100 ml
Wartość energetyczna 121 kJ / 28 kcal
Tłuszcz

w tym kwasy tłuszczowe nasycone

0 g

0 g
Węglowodany 7,1 g

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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w tym cukry 7,1 g
Błonnik 0,0 g
Białko 0,0 g
Sól 0,05 g
Witamina C 26,3 mg / 33%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osoby dorosłej)

 

Zalecane dzienne spożycie to 100 ml raz dziennie.

Przed otwarciem wstrząsnąć.

Po otwarciu przechowywać w lodowce nie dłużej niż 1 miesiąc.

 

Składniki: sok z liści aloesu (Aloe Barbadensis) 84,3%, przecier brzoskwiniowy 8%, fruktoza, sok z białych winogron z zagęszczonego
soku, naturalny aromat brzoskwiniowy, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy).

 

Objętość netto:  1000 ml
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