
Χυµοί

Forever Aloe Peaches™ 
Τα οφέλη της αλόης µε ένα κύµα γλυκύτητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαµβάνετε 120ml ηµερησίως. Ρίξτε µέσα παγάκι ή αναµείξτε
τον µε άλλους χυµούς και απολαύστε την υπέροχη γεύση 
της φύσης οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας!
Μετά το άνοιγµα φυλάσσεται στο ψυγείο.

◗  84,3% αυθεντικό ζελέ αλόης βέρα 
◗  Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
◗  Υποστηρίζει το πεπτικό σύστηµα
◗  Προάγει το ανοσοποιητικό σύστηµα
◗  Ώριµα ροδάκινα για επιπλέον γεύση και θρεπτικά συστατικά
◗  Βοηθά στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας

®

Έκδοση 01
Κωδικός #777

Υπάρχει λόγος για την φράση “Είσαι µια γλύκα (You ‘re a peach)”, που χρησιµοποιείται 
σαν κοµπλιµέντο, αφού όλοι αγαπούν την γλυκιά δροσιστική γεύση των ροδάκινων! 
Βελτιώστε το πεπτικό σας σύστηµα και ικανοποιήστε τους γευστικούς σας κάλυκες µε 
τη ζουµερή γεύση των ροδάκινων σε συνδυασµό µε τη δύναµη της αλόης.

Η αλόη βέρα έχει φυσικές αποτοξινωτικές ιδιότητες που βοηθούν το πεπτικό να εντοπίζει 
τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές που καταναλώνουµε και κυκλοφορούν στο αίµα, 
ενώ παράλληλα προάγουν την ανάπτυξη των φιλικών βακτηρίων. Ο µοναδικός 
πολυσακχαρίτης, η ακεµαννάνη, και άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης βοηθούν στη 
ρύθµιση και τη στήριξη του ανοσοποιητικού συστήµατος.

84,3% σταθεροποιηµένου ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της αλόης βέρα σε 
συνδυασµό µε τον χυµό από τον πολτό των ροδάκινων µε επιπλέον ασβέστιο για ένα 
τονωτικό χυµό µε γλυκιά γεύση και όλη την δύναµη της αλόης βέρα.

Ο χυµός Forever Aloe Peaches™ επεξεργάζεται µέσω της ασηπτικής διαδικασίας η 
οποία επιτρέπει στη σύνθεση να διατίθεται χωρίς προσθήκη συντηρητικών, σε 
συσκευασία Tetra Pak από 100% ανακυκλώσιµα υλικά για να διασφαλίσουµε ότι θα 
µπορείτε να απολαύσετε την φρέσκια γεύση του αδιάλυτου χυµού Aloe Vera Gel µε 
όλες τις ισχυρές ιδιότητες της αλόης ακριβώς όπως προέρχεται από τη φύση.

Ιδανικός για παιδιά και για ενήλικες, αυτός ο χυµός µε τη φρέσκια γεύση είναι 
ενισχυµένος µε φυσικό πολτό από ροδάκινα έτσι ώστε να µην γεύεστε απλά µια γλυκιά 
γεύση, αλλά για να έχετε και εσείς την γλύκα του!

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν µια συγκεκριµένη ασθένεια ή µια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει
να συµβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα υγείας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανά µέγιστη ηµερήσια δόση
(½ ποτήρι του νερού = 120 ml)

% Σ.Η.Π.*

Γέλη Aλόης 
(Aloe vera gel)

101,2 ml **

Βιταµίνη C 31,5 mg 39,4 %

* % Συνιστώµενη Ηµερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Δ.

 
 

 
 
 

 
 


