
Milujete příznivé účinky Aloe Vera Gelu i slad-
kou a výživnou chuť nápoje Pomesteen Power s 
ORAC hodnotou, který obsahuje výtažky z gra-
nátových jablek, hrušek, mangostany, malin, 
ostružin, borůvek a hroznových jadérek? Forever 
Living Products spojuje to nejlepší z obou 
nápojů do jednorázového pohodlného fóliového 
sáčku! Forever Aloe2Go™ můžete pít kdykoliv a 
kdekoliv - v práci, na procházce, v autě, během 
chůze. Jednoduše vezměte sáček, odtrhněte na 
označeném místě a vychutnejte si najednou dva  
výživné nápoje s blahodárnými účinky v jed-
nom! Aloe2Go vám může dát potřebnou energe-
tickou sílu s úžasnou chutí tím, že dodá vašemu 
organizmu komplexní uhlovodíky. Spojením 
osvěžující sladké chuti mangostany (nazývané 
„Královna ovoce“ díky její vynikající chuti) a 
Aloe Vera Gelu jsme vytvořili nepřekonatelný 
antioxidační koktejl. Váš imunitní systém nebu-
de vědět, co ho udržuje ve špičkové formě - ale 
vy ano! Granátové jablko má dokonce víc antio-
xidantů než borůvky, zelený čaj nebo víno. Plod 
mangostany má ze všeho ovoce nejvyšší obsah 
xantonů. Některé studie ukázaly, že xantony 
jsou pro podporu imunitního systému dokonce 
lepší než vitaminy C a E! Aloe Vera Gel posky-
tuje přirozenou podporu pro imunitní systém 
díky vysokému obsahu polysacharidů a dal-
ších přirozených „posilovačů“ imunity. Pokud 
vezmete v úvahu tyto výsledky studií, lahodnou 
chuť a pohodlné balení ve formě sáčku - bude-
te chtít, aby vám zásoby nápoje Aloe2Go nikdy 
nescházely!

OBSAH:
88,7 ml

Obsahuje 100% aloe vera gel
Ú D A J E  O  D O P L Ň K U

Dávka: 1 balení (88,7 ml)

 
Kalorie      40 

sacharidy celkem                          10 g            4%*
    cukry                                         8 g                  
sodík                                            20 mg         1%*

                                             
Patentovaná směs:                        88.7 ml         † 

stabilizovaný Aloe Vera Gel (83,5% hmotnostních), šťava z 

granátových jablek, hrušek, mangostany (Garcinia mangosta-

na L.), malin, ostružin, borůvek a výtažek z hroznových jadérek

*Procenta doporučené denní dávky (DDD) jsou zalo-

žena na dietě s hodnotou 2 000 kcal. † DDD neby-

la stanovena.

OSTATNÍ INGREDIENCE:
sorbitol, kyselina citronová, sorbitan draselný a 
benzoan sodný (konzervační látky, které pomá-
hají zachovat chuť), xantanová guma, tokoferol 
(vitamin E - antioxidant)

NÁVOD K POUŽITÍ:
Před použitím dobře protřepejte. Odtrhněte na
označeném místě. Obsah jednoho balení užívej-
te jednou nebo dvakrát denně, pokud možno 
mezi jídly. Jakoukoliv nespotřebovanou dávku 

skladujte v chladničce, kvůli adekvátnímu účin-
ku ji spotřebujte do 24 hodin. Nepoužívejte, 
pokud sáček před otevřením teče nebo je poško-
zený.

 

Forever Aloe2Go®

PRODUKT #270

Účelem těchto výrobků není diagnostikovat, zmírňovat, léčit, uzdravovat nebo předcházet specifickým chorobám nebo skupinám onemocnění. Pokud máte zdravotní problém, konzultujte 
ho se svým lékařem.

Nápoje

Česká verze 6

• všechny příznivé účinky Aloe Vera Gelu a 
Pomesteen Power

• nápoj s vynikající chutí v jednom pohodl-
ném sáčku

• nepřekonatelný antioxidační koktejl

Množství
na dávku

% DDD

Vitamin C 
    (jako kyselina askorbová) 28 mg 31%

®


