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Duolife Aloes 750 ml
 

cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent duolife

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

100% naturalny, kompletny, płynny aloes, który:

spowalnia proces starzenia
naturalnie oczyszcza z toksyn
reguluje gospodarkę wodną organizmu
stymuluje układ immunologiczny

DuoLife Aloes to płynny miąższ aloesowy wzbogacony miodem i oregano. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących
sposobu na jak najdłuższe zachowanie młodego wyglądu oraz witalności. Naturalnie gęsty, nieodparowywany pitny miąższ pozyskiwany
z filetowanych liści aloesu.

DuoLife Aloes to naturalne źródło zdrowia i urody. Jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących sposobu na jak najdłuższe
zachowanie młodego wyglądu oraz witalności. Dzięki właściwościom oczyszczającym zapewnia pełną regenerację organizmu.

DuoLife Aloes dzięki swej wyjątkowej formie zawiera ponad 200 aktywnych składników, które wspomagają naturalne funkcje 
detoksykacji organizmu. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy nie tylko wzmacnia układ immunologiczny, ale również pomaga
w dostarczaniu tlenu do komórek skóry, co przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia oraz większa jej elastyczność.

Skład i działanie:

* Sok z aloesu od tysięcy lat jest znany i stosowany jako doskonały środekpozwalający na dłużej zachować młody i promienny wygląd.
Zawdzięcza to m.in. bogactwu antyutleniaczy i aminokwasów, będących budulcem dla białek. Ponadto jest znanym adaptogenem
wspomagającym naturalną odporność organizmu.

* Miąższ z aloesu doskonale oczyszcza przewód pokarmowy i ułatwia trawienie wspomagając tym samym oczyszczanie organizmu z
zalegających w nim toksyn. Ponadto jest produktem o odczynie zasadowym, czyli alkalizuje organizm przywracając mu równowagę
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kwasowo-zasadową.

* Miód wielokwiatowy to prawdziwe bogactwo naturalnie występujących w przyrodzie witamin i minerałów o niespotykanie wysokiej
wchłanialności. Charakteryzuje się wysoką zawartością krzemu - pierwiastka koniecznego do odnowy skóry oraz włosów , ponadto od
setek lat jest uznawany za cenny produkt odżywczy w stanach fizycznego i psychicznego wyczerpania organizmu.

* Oregano ma szerokie zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce. Ekstrakt z oregano usprawnia procesy trawienia i przyswajania witamin
oraz związków mineralnych, a dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów skutecznie walczy z wolnymi rodnikami.

Oświadczenie:
Producent nie gwarantuje, że dla każdej osoby przyjmującej preparat będzie wykazywał on skuteczność działania przedstawioną w
powyższym opisie.

Podmiot odpowiedzialny:

Duolife S.A.
ul. Topolowa 22
32-082 Więckowice
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