Forever Aloe Mango
#736

NÁPOJE
FAKTA
• 86% čistý aloe vera gel
• žádné přidané konzervační látky
• zdroj vitamínu C
• vynikající chuť přírodního manga

bezlepkový

vhodný pro vegetariány

vhodný pro vegany

OBSAH
1 litr

NÁVOD K POUŽITÍ
Před konzumací láhev jemně protřepte. Po otevření
skladujte v chladničce.

CERTIFIKÁTY
IASC, košer, halal

Forever Aloe Mango
Všechno co na aloe milujete, plus vynikající mango.
Co je lepší než šťavnatá sladkost dokonale vyzrálého manga? Co takhle
zkombinovat toto lahodné a zdravé ovoce s čistou aloe vera z našich
vlastních polí? Zcela nový Forever Aloe Mango dodává naší řadě lahodných
a zdravých nápojů z aloe vera tropický nádech, který vám přinese to nejlepší
z přírody.
Forever Aloe Mango nabízí všechny výhody naší vlajkové lodi Forever Aloe
Vera gelu s 86% čistou aloe vera a extra výtažkem a chutí z přírodního
tropického mangového pyré. Manga jsou plná živin a obsahují důležité
vitamíny. Ovoce použité ve Forever Aloe Mango se sklízí ve vrcholné zralosti
a díky tomu má bohatou chuť a vysoký obsah výživných látek.
Aloe vera má přirozené čistící schopnosti, které pomáhají tělu vstřebávat
živiny. Unikátní polysacharid acemanan a další výživné látky v aloe pomáhají
podporovat trávení a imunitní systém.
Stejně jako všechny naše gelové nápoje z aloe vera, i Forever Aloe Mango je
asepticky zpracováno, takže nápoj neobsahuje žádné přidané konzervační
látky. Tetra Pakový obal je vyroben ze 100% recyklovatelných materiálů,
abyste si mohli vychutnat čerstvou chuť gelu z aloe vera se všemi silnými
vlastnostmi aloe přesně tak, jak to zamýšlela příroda.

SLOŽENÍ
86% stabilizovaný aloe vera gel z vnitřku listu [Aloe
pravá (Aloe barbadensis), vitamin C, antioxidant:
kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina
citrónová], koncentrát mangového pyré 10%,
fruktóza, aroma (mango).

Nutriční údaje / Nutričné údaje

na 100 mlDDD/ODD%*
Energie / Energia
122,2 kJ / 29,2 kcal
1,5 %
Tuky
0g
0%
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g
0%
Sacharidy
6,7 g
2,6 %
z toho cukry
5,4 g
6,0 %
Bílkoviny / Bielkoviny
0g
0%
Sůl / Soľ
0,03 g
0,5 %
Vitamin / Vitamín C
56,0 mg 70,0 %**
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)
**% NRV - denní referenční příjem vitaminů a minerálních látek (dospělí) /
**% NRV – denný referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok (dospelí)

