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NOJI BIO SOK (GOJI 50% + NONI 50%), 1000ML
 

cena: 105,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać sok

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

100% Hanoju sok z Noni + Goji jest pozyskiwany z dojrzałych owoców. Mają one znacznie więcej składników odżywczych i enzymów.
Sok jest bezpośrednio wyciskany z owoców w przeciwieństwie do wielu innych soków wykonanych z koncentratu.

Hanoju bio sok z owoców Noni + Goji jest czysty i dobrze tolerowany. Sok nie zawiera substancji pochodzenia zwierzęcego. Jest
produkowany bez dodatku cukru, glutenu, sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.

Oryginalne Goji Hanoju dostarcza organizmowi pożytecznych substancji roślinnych o potencjalnie dużym działaniu
przeciwutleniającym, nawet w niewielkiej ilości substancji. Witalizuje, stymuluje i regeneruje organizm. Zarówno w przeszłości jak i
obecnie, sok Goji wykorzystuje się jako uspokajający, a zarazem wzmacniający, wspierający zdrowie napój.Jagody krzewu Lycium są
bogate witaminę C, karotenoidy, aminokwasy (do 5%), polisacharydy oraz inne przydatne dla organizmu substancje pochodzenia
roślinnego (flawonoidy i terpen).

Sok z Noni to czysty, naturalny sok produkowany tylko z dojrzałych owoców Noni tradycyjną metodą. Dojrzałe owoce są zrywane
ręcznie, myte i układane warstwowo. Sok wycieka pod ciężarem owoców. Są one źródłem wyjątkowej ilości dobroczynnych substancji,
których pozytywny wpływ na organizm jest coraz lepiej poznany. Według medycyny naturalnej substancje zawarte w soku z Morwy
indyjskiej mogą wspierać organizm przy takich dolegliwościach jak: dolegliwości bólowe, obniżonej odporności, a także problemach
układu krążenia i wątroby.

Sposób użycia:

dorośli powinni wypijać od 30 do 60 ml soku dziennie, dzieci od 15 do 30 ml. Sok należy spożywać pół godziny przed posiłkiem.

Po otwarciu przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu 4 tygodni.

Kolor i smak może się różnić w zależności od pory roku i okresu zbiorów.
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Dobrze wstrząsnąć przed użyciem, aby rozprowadzić cenne aktywne biologicznie składniki.

Skład:

100% świeży sok roślinny w jakości ekologicznej.

Czas realizacji zamówienia to 2-3 dni robocze!
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