
ALOE VERA  

Suc nepasteurizat. Supliment alimentar cu conținut în polizaharide de 40.000 mg, obținut numai din pulpă de Aloe vera după ce s-au 

eliminat cojile provenite din decojirea frunzelor. 

Nu conține aloine, edulcoranți, coloranți și saborizanți. Este recoltat direct din plantele proaspete și procesat la frig (5-6°) sub un 

Sistem de Producție Controlat (SCP). Nu este pasteurizat. Este elaborat pornind de la parametrii stabiliți de ISAC (International Aloe 

Science Council). Vâscozitate, mirosul, culoarea pot varia fără să afecteze calitatea și eficienșa produsului.  

Flacon cu 1000 ml /1000 g și dozificator.         Volum net. 1000 ml 

Ingrediente: suc proaspăt de Aloe vera (Aloe Barbadensis Miller) obținut 100% din pulpă, agenți conservanți: sorbat de potasiu și 

benzoat de sodiu, agent acidifiant: acid citric. Alergeni: 0. 

Valoare nutrițională teoretică / 100 ml: Valoare energetică – 247 Kj (60 Kcal), Glucide – 3,6 g, Grăsimi – 1,35 g, Proteine – 8,09 g, Fibre 

– 1,5 g. Conținut de polizaharide 4000 mg.  

Mod de utilizare: Adulți: luați 3 linguri pe zi (aprox. 30ml/zi). Copii: 3 lingurițe pe zi (aprox. 15ml/zi). Se ia fie ca atare, fie dizolvat în 

apă sau un suc de fructe. Fiecare lingură de supă aduce aproximativ 10 g /10 ml de suc de Aloe vera ce conține 400mg polizaharide. 

Agitați flaconul înainte de fiecare utilizare. 

A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un stil 

de viață sănătos! A nu se lasa la îndemâna și vederea copiilor mici! Condiții de păstrare: păstrați produsul într-un loc aerisit și uscat. 

Odată desigilat, păstrați flaconul în frigider. 

Precauții: a nu se consuma produsul dacă inelul de securitate al capacului este rupt! 

Producator: Veracetics, - Spania. 

Deținător notificare și Distribuitor: A&A Naturomedica BIO-Dietetic Group SRL, Bucuresti, Luptatorilor 56. Tel 0721 328509 sau 

www.depozitbio.ro 

Notificat la CRSP Cluj,  Nr. Lot... A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul lunii inscriptionate pe ambalaj....... 


