
Forever Aloe Berry Nectar™

OBSAH
1 liter

ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA
120 ml (2x 60 ml alebo 3x 40 ml)

POUŽITIE
Pred použitím dobre zatraste. Po otvorení skladujte v 
chlade pri teplote do + 7 °C a skonzumujte do 30 dní.

– 90,7% čistý aloe vera gel z vnútra listu
– Bez pridaných konzervantov 
– Podporuje zdravé trávenie
– Podporuje zdravý imunitný systém - podporuje absorpciu živín 
– Brusnice podporujú zdravý urinárny systém
– Pomáha udržiavať prirodzené úrovne energie 

Predstavte si, že rozrežete list aloe a konzumujete aloe gel priamo 
z rastliny. Náš Forever Aloe Vera Gel™ je tak blízko prírodnému, 
ako je to len možné!    

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú tráviacemu 
traktu absorbovať do krvného obehu živiny zo stravy, ktorú jeme  a súčasne 
podporujú rast priateľských baktérií. Jedinečný polysacharid acemannan a 
ďalšie živiny v aloe pomáhajú podporovať imunitný systém. V skutočnosti 
acemannan je jedným z kľúčových ukazovateľov používaných organizáciou 
IASC na indikáciu kvality aloe vera a Forever Aloe Vera Gel™ obsahuje 
takmer dvojnásobok jeho množstva požadovaného pre certifikáciu! 

Forever Aloe Vera Gel™ je spracovávaný asepticky, čo umožňuje zloženie 
receptúry bez pridania konzervačných látok a pýši sa obsahom úžasných 
99,7% čistého aloe vera gélu z vnútra listu. Forever Aloe Vera Gel™ balený 
v obale Tetra Pak zo 100% recyklovateľných materiálov vám zaručuje, že 
si môžete vychutnať čerstvú chuť nerozriedeného aloe so všetkými jeho 
účinnými vlastnosťami, presne ako to príroda chcela. 

Zloženie: stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: kyselina 
citrónová].

Verzia 2019
Produkt #715

®

Nápoje

Nutričné údaje    na 100 ml  ODD%*
Energia    8,8 kJ / 2,1 kcal   0,1%
Tuky    0 g    0%
z toho nasýtené mastné kyseliny   0 g    0%
Sacharidy    0,8 g    0,3%
z toho cukry    0 g    0%
Bielkoviny    0 g    0%
Soľ    0,06 g    1%
Vitamín C    56 mg    70%
* odporúčaná denná dávka (dospelí)
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