
FAST FACTS
• 90.7% čistého aloe vera gélu z dužiny listu

• bez konzervačných látok

• podporuje zdravé trávenie

• podporuje zdravý imunitný systém

• pomáha udržovať prirodzenú hladinu energie

• brusnice pomáhajú pri ochrane močových ciest

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 (90,7 %), 
vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyslosti: kyselina citrónová], koncentrát jablkovej šťavy 
4 %, fruktóza, koncentrát brusnicovej šťavy 2 %.

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 105 kJ / 25 kcal 1,25 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 6,3 g 7 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,06 g 1 %
Vitamin / Vitamín C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
* odporúčaná denná dávka (dospelí)

Forever Aloe Berry 
Nectar Mini
#73512

NÁPOJE

Gluten Free         Suitable for vegetarians         Suitable for vegans

Forever Aloe Berry Nectar® Minis
Spojenie brusníc a sladkých jabĺk poskytuje prirodzenú, 

sladkú a sviežu chuť.

Osviežujúca vôňa brusníc je spojená so sladkými tónmi jabĺk, aby ste si 

mohli náš gél z aloe vera poriadne vychutnať. Výsledkom je osviežujúci 

nápoj, ktorý nielen pomáha pri trávení, ale je nabitý fytonutrientmi a 

vitamínmi.

Keď povieme, že Forever Aloe Berry Nectar obsahuje naše aloe vera, 

máme to na mysli. Tento nápoj obsahuje 90,7% stabilizovaného gélu z 

aloe vera z vnútorných listov spolu s koncentrátmi prírodných ovocných 

štiav na udržanie vášho imunitného systému a na udržanie prirodzenej 

energetickej hladiny. Aloe použitá v tomto lahodnom nápoji je ručne 

zbieraná z našich vlastných polí a je prvou svojho druhu, ktorá získala 

certifikát čistoty a účinnosti od Medzinárodnej rady pre aloe (Aloe Science 

Council) (IASC).

Brusnice a sladké jablká poskytujú prirodzene štipľavú chuť. Brusnica 

obsahuje antioxidačnú silu, ktorá je 20-krát vyššia ako sila vitamínu C a 

obsahuje proantokyanidíny, ktoré okrem vitamínu C poskytujú podporu 

pre močové cesty. Špeciálny fytonutrient Apple, kvercetín, je ďalším silným 

antioxidantom, ktorý pomáha urobiť z Forever Aloe Berry Nectar a zdravý 

a lahodný nápoj.

Je tu nová možnosť ako si vychutnať Aloe Berry Nectar. So objemom 

330ml ho môžete mať poľahky vždy pri sebe. Užite si všetky úžasné 

výhody čistého prírodného vnútra listu aloe vera v komfortnom a 

praktickom balení. Rovnako ako väčšia fľaša, je 100% recyklovateľná.

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.




