Aloe Berry Nektar
Stručná charakteristika:
Šťáva (džus), vyrobená ze 100% aloe vera gelu doplněna o
brusinkový a jablečný koncentrát. Jedná se o významný
doplněk potravy s obsahem mnoha vitamínů, aminokyselin,
minerálních látek a živých enzymů, saponinů a antrachinonů.
Jeho používání je skvělou cestou ke znovunabytí Vašeho
zdraví, protože se jedná o výjimečný detoxikační prostředek
a posilovač imunitního systému. Vhodné pro onemocnění
močového ústrojí.
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík s gelem
Dávkování: 20 až 120 ml denně
Popis a účel:
Aloe Berrry Nectar obsahuje všechny vitaminy, minerály, aminokyseliny a enzymy, které se
nacházejí v Aloe Vera Gelu a navíc přináší příznivé účinky brusinek a jablek.
Brusinky, které mají vysoký obsah vitaminu C, často používali v 19. století námořníci na
dlouhých plavbách, aby se chránili před kurdějemi a chorobami způsobenými nedostatkem
vitaminu C.
Severoameričtí Indiáni používali brusinky jako lék, který má dodnes dobrý zvuk jako
prostředek na pročistění těla, obzvlášť účinný na ledviny.
Nedávný výzkum léčivých vlastností brusinkové šťávy, který uskutečnila Americká lékařská
asociace (publikovaný v The Times v červenci 1994) naznačil, že hlavní význam brusinek
spočívá ve snížení pravděpodobnosti výskytu těžkých infekcí močových cest.
V nedávné zprávě se uvádí, že brusinkový extrakt je prospěšný pro ty, kdo trpí cystitidou. V
brusinkách byl rovněž objeven pycnogenol, silný antioxidant, který je zvlášť užitečný pro
udržení kolagenu v kůži.
Šťáva jednoho z nejpopulárnějších druhů ovoce - jablka, je významná hlavně kvůli obsahu
vitaminů A a C, ale i draslíku a pektinu.
Chutná vyjímečně sladce a dodává Aloe Berry Nectaru lahodnou příchuť. Aloe Berry Nectar
můžeme pít během jídla, anebo samotný během dne či večera.
Brusinková a jablková příchuť je úplně přírodní, připravovaná ze směsi čerstvých brusinek a
sladkých zralých jablek. Pro dosažení správné chuti, která je pokušením jak pro dospělé, tak i
pro děti, přidáváme už jen fruktózu (přírodní ovocný cukr).
Složení:
Přírodní stabilizovaný aloe vera gel (88,85%), fruktóza, sorbitol, přírodní koncentrát z
brusinkové a jablečné šťávy, kyselina askorbová, kyselina citronová, sorbát draselný, benzoan
sodný, papain, xantanová guma, tokoferol (vitamin E), červené barvivo č. 40.
Cena: 704 Kč

