
FAKTY
• 99.7 % čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje imunitu

• podporuje vstrebávanie živín

• pomáha udržať prirodzenú hladinu energie

obsah
330 ml (12 kusov)

DÁVKOVANIE
Denne vypite 3 dávky po 40 ml. Každú dávku 

zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. 

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera gél (99,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, 
regulátor kyslosti: kyselina citrónová].

Forever Aloe Vera  
Gel Mini
#71612

NÁPOJE

Gluten Free         Suitable for vegetarians         Suitable for vegans

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 8,8 kJ / 2,1 kcal 0,1 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 0,8 g 0,3 %
z toho cukry 0 g 0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamín C / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Forever Aloe Vera Gel
Aloe ako ju príroda stvorila.

Predstavte si, že rozkrojíte list aloe a konzumujete gél priamo z rastliny. 

Náš Forever Aloe Vera Gél je k tomu skutočne blízko.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú 

tráviacemu traktu vstrebávať živiny z potravín, ktoré konzumujeme do 

krvného obehu a zároveň podporujú priateľský rast baktérií. Unikátny 

polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe pomáhajú 

podporovať imunitný systém. Acemannan je v skutočnosti jedným  

z kľúčových značiek používaných IASC na označenie kvality aloe vera a 

Forever Aloe Vera Gel má takmer dvojnásobné množstvo potrebné  

na certifikáciu!

Forever Aloe Vera Gel je asepticky spracovaný, takže receptúra   zostáva 

bez pridaných konzervačných látok a môže sa pochváliť úžasným  

99,7 %-ným gélom z dužiny aloe ver. Balený v obaloch Tetra Pak 

vyrobených zo 100% recyklovateľných materiálov Forever Aloe Vera 

Gel zaručuje, že si budete môcť vychutnať sviežu chuť nezriedeného 

gélu z aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe, tak ako to 

príroda zamýšľala.

Dobré veci naozaj prichádzajú v malých baleniach, najmä pokiaľ ide 

o neuveriteľné výhody Forever Aloe Vera Gel. Ten teraz prichádza 

v malých 330 ml baleniach. Všetky pozitíva nášho 99,7 % čistého 

aloe vera gélu z vnútorného listu si môžete vychutnať doma alebo na 

cestách.

Predstavené výrobky obsahujú vitamíny a minerálne látky, dopĺňajú ich nedostatok vo výžive 
a tým pomáhajú posilňovať zdravie. Nemajú za účel diagnostikovať, zmierňovať, liečiť,

uzdravovať alebo predchádzať špecifickým chorobám alebo skupinám ochorení. 
Ak máte zdravotný problém, konzultujte ho so svojím lekárom.




