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DETOX

Doplněk stravy se sladidlem
Výživový doplnok so sladidlom

AloeVeraLife Detox
doplněk stravy se sladidly 
steviolglykosidy se přirozeně vyskytující v listech stévie

Nezapomeňte, že zdravý způsob života a vyvážená strava zajišťují řádné fungování 
organismu a dobrou kondici.  AloeVeraLife Detox je potravinovým doplňkem se 
sladidlem obsahujícím šťávu z aloe, výtažky z listů artyčoku, z listů zeleného čaje, z 
listů kopřivy, z kořene pampelišky a z hořkého pomeranče. Šťáva z aloe má příznivý 
vliv na práci žaludku a střevního systému a podporuje trávení. Výtažek z artyčoku 
podporuje funkci jater, jejichž správná činnost napomáhá procesu očišťování 
organismu. Výtažky ze zeleného čaje a kopřivy podporují odstraňování přebytečné 
vody z těla. Výtažek ze zeleného čaje přispívá také ke snížení chuti k jídlu. Výtažek z 
pampelišky je prospěšný pro správnou funkci močových cest. Zároveň podporuje 
práci jater a trávicího ústrojí. Výtažek z hořkého pomeranče prospěšně ovlivňuje 
metabolismus lipidů a tím podporuje proces hubnutí.

Složení:
Šťáva z aloe (Aloe barbadensis), xylitol (stabilizátor), xanthanová guma (zahušťovadlo), 
kyselina citrónová (regulátor kyselosti), výtažek z listů artyčoku (Cynara scolymus), 
výtažek z listů zeleného čaje (Camellia sinensis), výtažek z listů kopřivy (Urtica dioica), 
výtažek z kořene pampelišky lékařské (Taraxacum off.), výtažek z hořkého pomeranče 
(Citrus aurantium), koncentrát pomerančové šťávy, sorban draselný (konzervační 
látka), steviolové glykosidy (sladidlo).

Dávkování:
Dospělí: 50 ml (5 polévkových lžic) denně.
Max. denní dávka (50 ml) obsahuje:
30 ml šťávy z aloe, 50 mg výtažku z listů artyčoku, 50 mg výtažku z listů zeleného 
čaje, 50 mg z listů kopřivy, 50 mg výtažku z kořene pampelišky  
a 50 mg výtažku z hořkého pomeranče.

Upozornění:
Nepřesahovat doporučenou denní dávku. Není určeno jako náhrada pestré stravy. 
Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Výrobek je vhodný pro vegetariány  
a vegany. Nevhodné pro osoby alergické (přecitlivělé) na některou z látek ve složení 
produktu.

AloeVeraLife Detox 
výživový doplnok so sladidlom
glykozidy steviolu sa prirodzene vyskytujúce v listoch stévie

Nezabúdajte, že zdravý spôsob života a vyvážená strava zaisťujú riadne fungovanie 
organizmu a dobrú kondíciu. AloeVeraLife Detox je výživový doplnok so sladidlom 
obsahujúci šťavu z aloe, výťažky z listov artičoky, z listov zeleného čaju, z listov 
žihľavy, z koreňa púpavy a z horkého pomaranča. Šťava z aloe priaznivo vplýva na 
gastrointestinálny trakt a napomáha tráveniu. Extrakt z artičoky podporuje funkciu 
pečene, ktorej riadna činnosť napomáha v procese očisťovania organizmu. Výťažky 
zo zeleného čaju a žihľavy podporujú odstraňovanie prebytočnej vody z tela. Výťažok 
zo zeleného čaju prispieva tiež  k zníženiu chuti. Výťažok z púpavy je prospešný 
pre správnu funkciu močových ciest. Takisto podporuje prácu pečene a tráviaceho 
ústrojenstva. Výťažok z horkého pomaranča prospešne ovplyvňuje metabolizmus 
lipidov a tým podporuje proces chudnutia.

Zloženie: Šťava z aloe (Aloe barbadensis), xylitol (stabilizátor), xantánová guma 
(zahusťovadlo), kyselina citrónová (regulátor kyslosti), extrakt z listov artičoky (Cynara 
scolymus), extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis), extrakt z listov žihľavy 
(Urtica dioica), extrakt z koreňa púpavy lekárskej (Taraxacum off.), extrakt  z horkého 
pomaranča (Citrus aurantium), koncentrát z pomarančovej šťavy, sorban draselný 
(konzervačná látka), glykozidy steviolu (sladidlo).

Dávkovanie: Dospelí: 50 ml (5 polievkových lyžíc) denne.
Maximálna denná dávka (50 ml) obsahuje:
30 ml šťavy z aloe, 50 mg extraktu z listov artičoky, 50 mg extraktu z listov zeleného 
čaju, 50 mg extraktu z listov žihľavy, 50 mg extraktu z koreňa púpavy a 50 mg extraktu 
z horkého pomaranča.

Upozornenie:
Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.Ustanovená 
odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace 
ženy. Nevhodné pre osoby alergické (precitlivené) na niektorú z látok, uvedených  
v zložení produktu. Vhodné pre vegetariánov a veganov.

Minimální trvanlivost do: / Minimálna trvanlivosť do:
Číslo výrobní šarže: / Číslo výrobnej šarže:Vyrobeno v EU pro / Vyrobené v EÚ pre Pharma Activ Czech s.r.o.

Distributor / Distribútor: 
Pharma Activ Czech s.r.o.
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná
tel. +420 596 612 020
info@pharmaactiv.cz
www.pharmaactiv.cz
www.pharmaactiv.sk

Skladování: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před přímým 
slunečním zářením.  Po otevření uchovávejte v chladničce po dobu 
maximálně 1 měsíce. 
Skladovanie: Skladovať mimo dosahu detí. Chrániť pred priamym 
slnečným žiarením. Po otvorení skladovať v chladničke, nie viac ako 
1 mesiac.


