Napoje

Forever Aloe2Go™
Napój z aloe vera z sokami owocowymi i witaminà C
Suplement diety
Mià˝sz aloe vera stanowi wsparcie
dla układu odpornoÊciowego. Bioràc
po uwag´ te efekty – a tak˝e pyszny
smak – b´dziesz si´ staraç, aby twoje
zapasy wygodnych saszetek Aloe2Go™
nigdy si´ nie skoƒczyły!
Składnik

Uwielbiasz korzyÊci napoju z mià˝szu
aloe vera i uwielbiasz słodki smak
Forever Pomesteen Power, który zawiera koncentraty soków z granatów,
gruszek, mangostanu, malin, je˝yn,
jagód i wyciàg z pestek winogron.
FLP wzi´ło to, co najlepsze z obu tych
napojów i połàczyło w por´cznej
saszetce.
Forever Aloe2Go™ to gotowy
napój zawsze i wsz´dzie – na biurku,
w podró˝y, w samochodzie, na spacerze. Chwyç po prostu saszetk´, oderwij
w zaznaczonym miejscu i ju˝ masz
dost´p do smacznych dobrodziejstw
naszego od˝ywczego napoju!
Łàczàc odÊwie˝ajàcy, słodki smak
mangostanu (ze wzgl´du na wyborny
smak nazywanego „królowà owoców”)
i mià˝szu aloe vera, stworzyliÊmy
przepyszny koktajl z witaminà C, która
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornoÊciowego oraz
w ochronie komórek przed stresem
oksydacyjnym. Ponadto witamina C
zawarta w Aloe2Go™ przyczynia si´
do zmniejszenia uczucia zm´czenia
i znu˝enia, a tak˝e korzystnie wpływa
na funkcje psychologiczne.

w 1 saszetce

w 2 saszetkach

Mià˝sz z liÊci aloesu

77 g

154 g

Sok z gruszek

7,5 g

15 g

Sok z granatów

3,9 g

7,8 g

Sok z owoców mangostanu

1,3 g

2,6 g

Sok z malin

1,3 g

2,6 g

Sok z je˝yn

0,25 g

0,5 g

Wyciàg z pestek winogron

0,06 g

0,12 g

28 mg (35%*)

56 mg (70%*)

Witamina C

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

• Wszystkie korzyÊci mià˝szu
aloe vera i Pomesteen Power
• Przepyszny napój
w por´cznej saszetce
• Z awiera witamin´ C

w lodówce, nie dłu˝ej ni˝ 20 dni. Nie
u˝ywaj, je˝eli saszetka jest uszkodzona.

SKŁADNIKI: Stabilizowany mià˝sz

aloe vera (Aloe barbadensis) (85%),
sok z gruszek, sok z granatów, sok
z owoców mangostanu (Garcinia
mangostana), sok z malin,
sok z je˝yn, sok z czarnych jagód,
regulator kwasowoÊci (kwas
cytrynowy), substancja konserwujàca
(sorbinian potasu), ekstrakt z pestek
winogron, witamina C (kwas
L- askorbinowy), przeciwutleniacz
(mieszanina tokoferoli).

Nie nale˝y przekraczaç zalecanej porcji do
spo˝ycia w ciàgu dnia. Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej
diety sà niezb´dne dla zachowania
dobrego stanu zdrowia. Kobiety w cià˝y
i karmiàce piersià oraz osoby uczulone na
składniki produktu przed zastosowaniem
powinny skonsultowaç si´ z lekarzem.
Osoby z chorobami wàtroby, jelit i woreczka
˝ółciowego przed zastosowaniem powinny
zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.

ZALECANE SPO˚YCIE
I SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

OPAKOWANIE: 30 saszetek á 88 ml

1-2 saszetki dziennie.
WstrzàÊnij przed spo˝yciem.
W celu otwarcia oderwij
w zaznaczonym miejscu.
Otwartà saszetk´ zamknij w sposób
jak najbardziej szczelny i przechowuj
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Kod:

270

