
Menţiuni de sănătate
• Contribuie la apărarea organismului 
• Susţine sistemul imunitar
• Susţine sănătatea pielii
• Are efecte benefice asupra organelor reproducătoare 

feminine și menţine regularitatea ciclului menstrual
• Are efect benefic în oboseală, susţine rezistenţa la stres 

psihic
• Este sursă naturală de antioxidanţi care pot proteja de 

acţiunea radicalilor liberi
• Susţine digestia și sănătatea gastrointestinală, susţine 

funcţionarea normală a intestinelor și tranzitul intestinal 
normal

• Contribuie la menţinerea nivelului normal de zahăr din sânge,
susţine secreţia insulinei.

Mod de utilizare: 6-12 linguri (60/120ml) pe zi, 
dimineaţa pe stomacul gol sau împărţit în 2 doze, preferabil 
cu 30 minute înainte de masă. Produsul se poate consuma 
ca atare sau diluat cu suc de fructe sau ceai. A se agita 
înainte de folosire. 

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. 
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor 
sub 3 ani și persoanelor care suferă de obstrucţie intestinală, 
inflamaţii intestinale acute (boala Crohn, colite ulcerative), 
ileus, abdomen chirurgical acut, constipaţie cronică, 
apendicită, dureri abdominale de etiologie necunoscută. A se 
utiliza cu precauţie de către persoanele care iau concomitent 
produse cu acţiune cardiotonică, antiaritmică, diuretică sau 
hipoglicemiantă. În cazul femeilor însărcinate sau care 
alăptează, utilizarea se face numai la recomandarea 
specialistului. Curele ce depășesc ca durată 1-2 săptămâni 
pot determina hipokaliemie și creșterea diurezei. Gustul, 
culoarea și mirosul se pot modifica în funcţie de recolta 
plantei de Aloe vera. Acest lucru nu afectează calitatea 
produsului. A nu se utiliza dacă sigiliul este degradat sau 
lipsește. Conţinutul de sare din produs se datorează 
prezenţei în mod natural a sodiului în acesta.

Condiţii de păstrare
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină și căldură. A se 
păstra la temperaturi mai mici de 20°C. A se refrigera după 
deschidere. Durata maximă de consum după deschidere 
este de 15 zile.

Ingrediente
Suc ecologic purificat, cu pulpă, din frunze de Aloe (Aloe 
barbadensis) 99,50%, acid citric anhidru (corector de 
aciditate), acid ascorbic (antioxidant).

Informaţii nutriţionale
Valoare energetică
Grăsimi
din care acizi grași saturaţi
Glucide
din care zaharuri
Proteine
Sare

100ml
8,5kJ/2kcal

< 0,5g
< 0,5g
< 0,5g
< 0,5g
< 0,2g

0,0048%

Producător: Biofactoria Naturae et Salus SA, 
Avda. del Euro, 24, Parcela 8, 47009,
Valladolid, Spania.
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• PRESAT LA RECE
• DUBLU FILTRAT
• CU PULPĂ DE ALOE VERA

Suc ecologic de

Aloe Vera


