CANDIES

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΟΗΣ
Mε Βιολογικό εκχύλισμα Αλόης 200:1 και Βότανα
Η Αλόη είναι γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια σαν το “ΦΥΤΟ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ” και θεωρείται ελιξήριο μακροζωϊας.
Είναι ένα από τα φυτά που για χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς, σε όλα τα μήκη και πλάτη
της γής, από εντελώς διαφορετικούς πολιτισμούς. Π.χ. σύμφωνα με την παράδοση ο Νικόδημος το χρησιμοποίησε
για την περιποίηση του σώματος του Χριστού, ενώ ήταν το μυστικό ομορφιάς της Κλεοπάτρας και της Νεφερτίτης.
Η Αλόη μοιάζει με κάκτο, αλλά ανήκει στην οικογένεια των κρίνων και συγγενεύει με το κρεμμύδι, το σπαράγγι και
το σκόρδο, ενώ υπάρχουν πάνω από 300 είδη αλόης με ποιο γνωστό την Aloe vera.
H Aloe vera περιέχει πάνω από 80 γνωστά δραστικά συστατικά (βιταμίνες A, B, C, β-καροτίνη, μαγνήσιο, μαγγάνιο,
ψευδάργυρο, ασβέστιο, σίδηρο, σελήνιο, αμινοξέα, πεπτικά ένζυμα, στερόλες, ανθρακινόνες & σαλικυλικό οξύ/
παυσίπονες ουσίες, κ.α.).
Τα συστατικά αυτά παρουσιάζουν συνέργεια, με αποτέλεσμα το καθένα να ενισχύει τη δράση των άλλων. ‘Ετσι η αλόη
αποτελεί ένα άριστο παράγοντα ενυδάτωσης και περιποίησης του δέρματος επιταχύνοντας την επούλωση τραυμάτων
& εγκαυμάτων, ενισχύει την ανάπτυξη νέων κυττάρων, έχει αντιβιοτική, αντιφλεγμονώδη και αντιμυκητιακή δράση,
ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, καθαρίζει τα έντερα έχοντας ηπακτική δράση, βοηθάει
στην αντιμετώπιση των γαστρικών ελκών και των κολικών, βοηθάει στην αντιμετώπιση των πόνων στις αρθρώσεις,
έχει αντιγηραντική και αντικαρκινική δράση, βοηθάει στη μείωση του ζαχάρου, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης, έχει αντιοξειδωτική δράση, βοηθάει στην έκκριση της χολής και πολλά άλλα.

ΣΥΝΘΕΣΗ: Βιολογικό εκχύλισμα Αλόης 200:1, Μελισσόχορτο, Βαλσαμόχορτο, Πράσινο τσάϊ, Πιπερόριζα,
Λεβάντα, Κανέλα, Φασκόμηλο, Τριαντάφυλλο, Γαρύφαλλο, Vit C, Ισομαλτιτόλη, Γλυκοζίτες στέβιας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Το 4 Aloe κυκλοφορεί με μορφή γευστικής καραμέλας άμεσης & ταχείας απορρόφησης
από το βλεννογόνο του στόματος και το πεπτικό σύστημα, σε κουτί που περιέχει 30 καραμέλες για
αγωγή ενός (1) μηνός.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Μία (1) καραμέλα την ημέρα.
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καμία γνωστή στα πλαίσια της δοσολογίας.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Όχι σε εγκύους και παιδιά κάτω των 8 ετών.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Μόνο 6 θερμίδες ανά καραμέλα.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ / NUTRITION DECLARATION

ανά/per 100gr

Ενέργεια/ Energy
Λιπαρά/Fat
εκ των οποίων κορεσμένα/ of which saturates
Υδατάνθρακες/ Carbohydrates
εκ των οποίων σάκχαρα/of which sugars
Πρωτεΐνες/ Proteins
Αλάτι/ Salt

997 KJ/239KCAL
0.2gr
<0.1gr
99.7gr
<0.1gr
<0.1gr
0.03gr

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ. ΜΗ ΓΕΡΝΑΤΕ. ΜΕΓΑΛΩΣΤΕ ΟΜΟΡΦΑ.
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