Χυµοί

Forever Aloe Vera Gel®
Όπως προέρχεται από την Φύση
◗
◗
◗
◗
◗

99.7% αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό του φύλλου
Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
Βοηθά στην πέψη
Βοηθά στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών
Βοηθά στη φυσική διατήρηση των επιπέδων της ενέργειας

Φανταστείτε να τεµαχίζετε ένα φύλλο αλόης και να καταναλώνετε το ζελέ απευθείας από
το φυτό. Ο χυµός της Forever Aloe Vera Gel® είναι όσο κοντά γίνεται στο αυθεντικό! Το
πρώτο προϊόν που έλαβε πιστοποίηση από το Διεθνές Επιστηµονικό Συµβούλιο της
Αλόης (IASC) για την αγνότητα και την δραστικότητά του, αυτός ο πλούσιος σε βιταµίνες
χυµός δεν περιέχει ζάχαρη, γλουτένη και πρόσθετα συντηρητικά.
Γνωστή εδώ και αιώνες, η αλόη φηµίζεται για τις επιστηµονικά αποδεδειγµένες
ευεργετικές ιδιότητες, για την καταπράυνση και την ενυδάτωση του δέρµατος. Αυτό το
ισχυρό φυτό, µε τους µοναδικούς πολυσακχαρίτες και το θρεπτικό προφίλ είναι επίσης
απίστευτα ευεργετικό και στην πέψη.
Η αλόη βέρα έχει φυσικές αποτοξινωτικές ιδιότητες που βοηθούν το πεπτικό σύστηµα να
απορροφά τα θρεπτικά συστατικά από τα τρόφιµα που καταναλώνουµε και βρίσκονται στο
αίµα. Παράλληλα προωθούν την ανάπτυξη φιλικών βακτηρίων. Οι µοναδικοί
πολυσακχαρίτες, η ακεµαννάνη, και τα άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης βοηθούν το
ανοσοποιητικό σύστηµα. Στην πραγµατικότητα, η ακεµαννάνη είναι o βασικός δείκτης που
χρησιµοποιείται από το Διεθνές Επιστηµονικό Συµβούλιο της Αλόης (IASC) και
υποδεικνύει την ποιότητα της αλόης βέρα και ο χυµός Forever Aloe Vera Gel® έχει
σχεδόν την διπλάσια ποσότητα από αυτή που απαιτείται για την πιστοποίηση!
Ο χυµός Forever Aloe Vera Gel® λόγω της ασηπτικής επεξεργασίας µας επιτρέπει να
συσκευάζουµε τον χυµό χωρίς προσθήκη συντηρητικών και µπορεί να καυχιέται για το
καταπληκτικό 99,7% ποσοστό αγνού ζελέ από το εσωτερικό φύλλο της αλόης βέρα. Η
συσκευασία TetraPak είναι φτιαγµένη από 100% ανακυκλώσιµα υλικά. Έχουµε διασφαλίσει
ότι θα µπορείτε να απολαύσετε την φρέσκια γεύση του αδιάλυτου χυµού Aloe Vera Gel µε
όλες τις ισχυρές ιδιότητες της αλόης βέρα όπως προέρχεται από την φύση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο
ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαµβάνετε 120ml ηµερησίως. Ανακινήστε καλά πριν από τη
χρήση. Μετά το άνοιγµα φυλάσσεται στο ψυγείο.

®

Έκδοση 01
Κωδικός #715

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.

