s

t:

C,
á],
odní bro40 ml).

sť:

C,
], brodná brox 40 ml).

Nápoje

Forever Aloe Peaches™
výhody aloe so sladkou chuťou broskýň
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84,5 % čistý aloe vera gel z vnútra listu
Bez pridaných konzervantov
Podporuje zdravé trávenie
Podporuje zdravý imunitný systém - podporuje absorpciu živín
Skvelá chuť a pridaná výživa vďaka na slnku dozrievaným broskyniam
Pomáha udržiavať prirodzené úrovne energie

Zlepšite si trávenie a potešte svoje chuťové poháriky vďaka aloe vera
v kombinácii so šťavnatou chuťou broskýň! Aloe vera má prirodzené
čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú tráviacemu ústrojenstvu
absorbovať živiny do krvného obehu z potravín, ktoré konzumujeme.
Zároveň tiež podporuje zvýšenie priateľských baktérií v črevách.
Jedinečný polysacharid acemannan a ďalšie živiny obsiahnuté v aloe,
pomáhajú modulovať a podporovať imunitný systém.
84,5 % stabilizovaného čistého aloe vera gélu z vnútra listu spolu
so šťavnatým broskyňovým pyré s vápnikom spolu tvoria robustný
osviežujúci nápoj so sladkastou chuťou a všetkou silou čistého aloe
vera.
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Aloe Vera gél s vysokým obsahom vitamínu C

Zloženie: stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (84,3 %), vitamín C,
ochutený broskyňovým pyré. Bez konzervačných látok.
antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: kyselina citrónová],
Vitamín
C prispieva
k správnemu
fungovaniu
imunitného
broskyňové
pyré 8 %,
fruktóza, koncentrát
šťavy
z bielehosystému
hrozna,
a k zníženiu
prírodná broskyňová
aróma. vyčerpania a únavy.

Nutričné údaje na 100 ml

Energia
Tuky
z toho nasýtené mastné kyseliny
Sacharidy
z toho cukry
Bílkoviny / Bielkoviny
Soľ
Vitamín C
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

®

122,2 kJ / 29,2 kcal
0g
0g
7,1 g
7,1 g
0g
0,05 g
26,3 mg

ODD%*
1,5%
0%
0%
2,7%
7,9%
0%
0,9%
32,9%

OBSAH
1 liter
ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA
120 ml (2x 60 ml alebo 3x 40 ml)
POUŽITIE
Pred použitím dobre zatraste. Po otvorení skladujte v chlade
pri teplote do + 7 °C a skonzumujte do 30 dní.
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