
FAKTY
• 84.5% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• broskyne vyzreté na slnku pre väčšiu chuť a výživu

OBSAH
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (84,3 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], broskyňové pyré 8 %, 
fruktóza, koncentrát šťavy z bieleho hrozna, prírodná 
broskyňová aróma. 

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 7,1 g 2,7 %
z toho cukry 7,1 g 7,9 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,05 g 0,9 %
Vitamin / Vitamín C 26,3 mg 32,9 %
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)

DRINKSForever Aloe Peaches
Minis
#77812

Forever Aloe PeachesTM

Výhody aloe s broskyňami vyzretými na slnku.

Spoločnosť Forever spojila sladkú a šťavnatú chuť broskýň zrejúcich 

na slnku so všetkými výhodami čistého vnútorného listu aloe vera gélu. 

Výsledkom je chutný nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý 

výživnými látkami a antioxidantmi.

Forever Aloe Peaches je skvelý spôsob, ako piť svoje každodenné aloe. 

Tento nápoj obsahuje 84,5% stabilizovaného gélu z vnútorného listu aloe 

vera spárovaného s prírodným broskyňovým pyré pre udržanie vášho 

imunitného systému a udržanie prirodzenej energetickej hladiny. Použitá 

aloe je ručne zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá 

získala certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej vedeckej rady pre aloe 

(IASC).

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú tráviacemu 

traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme, do krvného obehu, 

a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny polysacharid, 

acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú modulovať a podporovať 

imunitný systém.

Forever Aloe Peaches je asepticky spracovaná, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a je zabalená v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov, aby ste si mohli 

vychutnať sviežu chuť nezriedeného gélu z aloe vera so všetkými silnými 

vlastnosťami aloe presne tak, ako to zamýšľala príroda.

Tento nápoj sviežej chuti vylepšený prírodným broskyňovým pyré, vynikajúci 

pre deti i dospelých, znamená, že nielenže ochutnáte jasnú broskyňovú 

príchuť, budete sa tiež cítiť broskyňovo!

Doprajte si sladkú chuť na slnku dozretých broskýň s našou novou fľašou s 

objemom 330 ml Forever Aloe Peaches. Toto malé balenie je nabité takým 

množstvom chute a výživy, že sa bez neho nebudete chcieť ani pohnúť.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.

bezlepkový     vhodný pre vegetariánov      vhodný pre vegánov




