Bylinný nápoj z aloe - koncentrát je vyrobený ze šťávy aloe vera.
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Přidáním tohoto koncentrátu do vody nebo chladného nápoje získáte
občerstvující jemně nakyslou příchuť.
Bylinný nápoj z aloe - koncentrát je vyrobený zo šťavy aloe vera.
Pridaním tohoto koncentrátu do vody alebo chladného nápoja získate
občerstvujúcu jemne kyslú príchuť.

Nutriční informace

Bylinný nápoj
z aloe - koncentrát
DOPLNĚK STRAVY
VÝŽIVOVÝ DOPLNOK

Jedna porce: 15 ml (3 víčka)	 Jedna porcia: 15 ml (3 viečka)
Počet porcí na jedno balení: 31
Počet porcií na jedno balenie: 31

Na 3 porce (45 ml)
Na 3 porcie (45 ml)
Čistá šťáva z celých listù aloe vera • Čistená šťava z celých listov aloe vera. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18 g
Výtažek z květu heřmánku • Výťažok z kvetov harmančeka. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,5 mg
SLOŽENI: Čistá šťáva z celých listů aloe vera (Aloe barbadensis, 40 %, 18 g), cukr, voda,
regulátor kyselosti (kyselina citrónová), přírodní citrónové aroma (koncentrovaná citrónová
šťáva), konzervanty (sorbát draselný, benzoát sodný), výtažek z květu heřmánku (Matricaria
chamomilla, 13,5 mg).
ZLOŽENIE: Čistená šťava z celých listov aloe vera (Aloe barbadensis, 40 %), cukor, voda,
regulátor kyslosti (kyselina citrónová), prírodná citrónová aróma (koncentrovaná citrónová
šťava), konzervačné látky (sorban draselný, benzoan sodný), výtažok z kvetov harmančeka
(Matricaria chamomilla).

Minimální trvanlivost do a číslo šarže:
Viz dno nádobky
Minimálna trvanlivosť do identifikácia a dávky:
Vid’ údaje na dne nádoby

ČISTÝ OBJEM: 473 ml e

NÁVOD NA POUŽITIE: Rozmiešajte 3 viečka (15 ml) koncentrátu do 120 ml vody. Na
prípravu 1 litra Bylinný nápoj z aloe - koncentrát, dajte 8 polievkových lyžíc (120 ml)
koncentrátu do litrovej nádoby a dolejte vodou. Nespotrebovaný nápoj je nutné
skladovať v chladničke. Odporúčaná denná dávka - 3 porcie. Tento výrobok by mal byť
používaný ako súčasť vyváženej a pestrej stravy v súlade so zdravým životným štýlom.
Skladujte dobre uzavreté na chladnom a suchom mieste. Po otvorení uschovávajte v
chladničke (5°C). Spotrebujte do 30 dní po otvorení.
Pred použitím výrobok dôkladne pretrepať.
30-dňová záruka vrátenia peňazí. Tento produkt vyrobený výhradne pre Herbalife
Nutrition je možné zakúpiť len prostredníctvom nezávislých distribútorov Herbalife Nutrition.
UPOZORNENIE: Nápoj nie je vhodný pre deti do 14 rokov. Výrobok nesmú konzumovať
tehotné ženy. Neprekračujte ustanovenú odporúčanú dennú dávku. Výživové doplnky sú
určené ako doplnok bežnej stravy a nesmú sa používať ako náhrada rozmanitej stravy.
Uskladňujte mimo dosahu malých detí!
Prodávající • Distribúcia:
HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.à R.L.
16 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
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NÁVOD K POUŽITÍ: Rozmíchejte 3 víčka (15 ml) koncentrátu v 120 ml vody. Na přípravu
1 litru bylinného nápoje s aloe přidejte 8 polévkových lžic (120 ml) koncentrátu
do litrové nádoby a dolijte vodou. Nespotřebovaný nápoj je nutné uchovávat v
chladničce. Doporučená denní dávka - 3 porce. Tento výrobek by měl být používán jako
součást vyvážené a rozmanité stravy v souladu s optimálním životním stylem.
Skladujte dobře uzavřené na chladném a suchém místě. Po otevření uchovávejte v
chladničce (5°C). Spotřebujte do 30 dnů po otevření.
Před použitím dobře protřepat.
30-denní záruka vrácení penĕz. Tento produkt vyrobený výhradně pro Herbalife Nutrition
je možné zakoupit pouze prostřednictvím nezávislých distributorů Herbalife Nutrition.
UPOZORNĚNÍ: Nápoj není vhodný pro děti do 14 let a těhotné ženy. Nepřekračujte
doporučené denní dávkování. Doplňky stravy jsou určeny k doplňování bĕžné stravy a nemĕly
by nahrazovat pestrou stravu. Ukládat mimo dosah dětí!

