Χυµοί

Forever Aloe Berry Nectar™
Mία έκρηξη από cranberries και γλυκά µήλα
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90,7% αυθεντικό ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της αλόης
Χωρίς προσθήκη συντηρητικών
Βοηθά στην πέψη
Προάγει το ανοσοποιητικό σύστηµα
Τα Cranberries βοηθούν το ουροποιητικό σύστηµα
Βοηθά στην διατήρηση των επιπέδων ενέργειας

Τα αναζωογονητικά Cranberries έχουν συνδυαστεί µε τις γλυκές νότες των µήλων για να
µετατρέψουµε το ζελέ της αλόης βέρα σε έναν έντονο χυµό που δεν βοηθά απλά στην πέψη,
αλλά εµπεριέχει φυτοθρεπτικά συστατικά και βιταµίνες.
Όταν λέµε ότι ο χυµός Forever Aloe Berry Nectar™ περιέχει την δική µας αλόη βέρα δεν το λέµε
για πλάκα. Ο χυµός περιέχει 90,7% σταθεροποιηµένου ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της
αλόης βέρα το οποίο συνδυάζεται µε φυσικά συµπυκνώµατα χυµών φρούτων για τη διατήρηση
του ανοσοποιητικού σας και των φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας.
Η αλόη βέρα έχει φυσικές αποτοξινωτικές ιδιότητες που βοηθούν στην πέψη και στην
απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τις τροφές που καταναλώνουµε και κυκλοφορούν
στο αίµα, προωθώντας την ανάπτυξη φιλικών βακτηρίων. Ο µοναδικός πολυσακχαρίτης, η
ακεµαννάνη και άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης βοηθούν στην υποστήριξη του
ανοσοποιητικού συστήµατος.
Μια έκρηξη από Cranberries και γλυκά µήλα προσφέρουν µια φυσική έντονη γεύση. Τα
Cranberries είναι υπερτροφή που περιέχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες 20 φορές περισσότερο
από την βιταµίνη C καθώς και προανθοκυανιδίνες που υποστηρίζουν το ουροποιητικό σύστηµα
επιπροσθέτως της βιταµίνης C. Ένα ξεχωριστό φυτοθρεπτικό συστατικό του µήλου, η κερκετίνη,
είναι ακόµα ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό συστατικό που συµβάλει στην δηµιουργία του υγιεινού
και γευστικού χυµού, Forever Aloe Berry Nectar™.
O χυµός Forever Aloe Berry Nectar™ επεξεργάζεται µέσω της ασηπτικής διαδικασίας η οποία
µας επιτρέπει να µην χρησιµοποιούµε συντηρητικά και να κυκλοφορεί σε συσκευασία Tetra Pak
που παρασκευάζεται 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.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γέλη Aλόης
(Aloe vera gel)
Βιταµίνη C

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

% Σ.Η.Π.*

108,8 ml

**

67 mg

84 %

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο
ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαµβάνετε 120ml ηµερησίως είτε κατευθείαν είτε µε
προσθήκη νερού για τη υποστήριξη του πεπτικού συστήµατος
και την διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας.
Μετά το άνοιγµα φυλάσσεται στο ψυγείο.

®

Έκδοση 01
Κωδικός #734

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.

