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LR LIFETAKT Aloe Vera Honey
Trójpak żel do picia z miodem
Cena

310,00 zł

Cena poprzednia

329,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LR80743

Producent

LR Health & Beauty

Opis produktu
Oryginalna receptura z dodatkiem miodu kwiatowego - gwarancja jakości od ponad 10 lat.
- 90% czystego żelu Aloe Vera, 9% miodu kwiatowego i witamina C
- na podstawie receptury ojca Romana Zago
- żel Aloe Vera w odróżnieniu od pierwotnej receptury nie zawiera akloholu
- szczególnie staranne przetwarzanie zapewnia najlepszy żel aloesowy
Żel Aloe Vera z miodem został opracowany na podstawie słynnej receptury franciszkańskiego ojca
Romana Zago. Aloesowy żel do picia jest znany z połączenia 100 cennych składników. Miód kwiatowy
służy nie tylko poprawie smaku, ale również zwiększa jego jakość. Pozytywne właściwości miodu
kwiatowego zostały odkryte już dawno. Wartościowe składniki mogą wspierać wewnętrzne
samopoczucie oraz wspomagać metabolizm. Dzienna porcja pokrywa 75% zalecanego dziennego
spożycia witaminy C.
Lilia pustynna Aloe Vera to roślina uprawiana od tysięcy lat ze względu na zawartość wielu
składników. Za odmianę szczególnie cenną dla człowieka uważa się Aloe Vera Barbadensis Miller, z
liści której pozyskuje się miąższ do produkcji żeli do picia Aloe Vera od LR.
Zalety żeli do picia Aloe Vera:
Made in Germany
Przetwarzanie wyłącznie czystego miąższu liści, nie zawiera aloiny*
Bardzo wysoka zawartość Aloe Vera
Z miodem pszczelim oraz naturalnym aromatem brzoskwiniowym
Szczególnie łagodny proces przetwarzania
Certyfikowany przez SGS INSTITUT FRESENIUS oraz IASC
Nie zawiera barwników
*Zawartość aloiny

Żele do picia Aloe Vera – jakość LR, która przekonuje
Czysty miąższ z liści aloesu (bez aloiny) oraz ponad 150 cennych składników naturalnych z dodatkiem
naturalnego miodu kwiatowego
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Aloes jest jedną z najstarszych roślin wykorzystywanych przez człowieka w lecznictwie. Miąższ z liścia Aloesu dostarcza wielu
cennych składników takich jak:

witaminy: A, C, E oraz witaminy z grupy B, a także kwas foliowy i niacynę. Substancje zawarte w Aloesie wzmacniają
system odpornościowy człowieka w walce z wolnymi rodnikami oraz pomagają oczyścić nasze tkanki z toksyn.
minerały: wapń, sód, potas, mangan, chrom i cynk
Żele Aloe Vera poprawiają kondycje fizyczną organizmu. Regularne spożywanie miąższu Aleo Vera w naturalny sposób
przyczynia się do oczyszczania układu trawiennego poprzez lepsze funkcjonowanie jelit oraz redukcję niechcianych bakterii,
drożdży co między innymi łagodzi dysfunkcje jelitowe. Dzięki właściwościom zasadowym Aloes znakomicie odkwasza
organizm, wpływa korzystnie na śluzówkę układu pokarmowego, zmniejsza objawy zakwaszenia. Poprzez
oczyszczenie organizmu wpływa na podwyższenie poziom energii, pozytywnego samopoczucia, oraz poprawia metabolizm.
Aloe Vera jest naturalnym wsparciem układu odpornościowego jak również jest znakomitym wsparciem dla organizmu przy
problemach alergicznych.

Pojemność: 1000ml x 3
Składniki: żel Aloe Vera Barbadensis Miller (USA/Meksyk, 90%), miód kwiatowy (9%), regulator kwasowości (kwas
cytrynowy), stabilizator (guma ksantanowa), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja konserwująca (sorbinian potasu).
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