
Forever Aloe Vera Gel®

Η αλόη όπως προέρχεται από τη φύση

ΒΑΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
330ml 

ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακινήστε καλά. Διατηρείται στο ψυγείο 

µετά το άνοιγµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Halal, Kosher, IASC 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΑΛΟΗΣ (ALOE VERA GEL)
(99.7%), ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ (ΜΕΣΟ ΟΞΙΝΙΣΗΣ), L-ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ 
ΟΞΥ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ C).

Forever Aloe Vera 
Gel®Minis
#71612

XYMOI

Φανταστείτε να τεµαχίζατε ένα φύλλο αλόης και να καταναλώνατε 
το ζελέ απευθείας από το φυτό. To Forever Aloe Vera Gel® είναι 
όσο πιο κοντά γίνεται στο αυθεντικό!

Η αλόη βέρα έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες και βοηθά το πεπτικό 
σύστηµα να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές που 
καταναλώνουµε µεταφέροντάς τα στην κυκλοφορία του αίµατος, 
ενώ προάγει την ανάπτυξη των φιλικών βακτηρίων. Ο 
πολυσακχαρίτης ακεµανάνη και άλλα θρεπτικά συστατικά της 
αλόης υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. Στην 
πραγµατικότητα η ακεµανάνη είναι εκείνος ο δείκτης που 
χρησιµοποιείται από το IASC για να προσδιορίσει την ποιότητα της 
αλόης βέρα και το Forever Aloe Vera Gel® έχει σχεδόν τη διπλάσια 
ποσότητα από εκείνη που απαιτείται για την πιστοποίηση. 

Το Forever Aloe Vera Gel® ακολουθεί ασηπτική επεξεργασία για να 
διατηρείται η σύνθεση χωρίς συντηρητικά και να λαµβάνετε όλα τα 
οφέλη από το 99,7% αγνό ζελέ αλόης βέρα. Διατίθεται σε 
συσκευασία Tetra Pak από 100% ανακυκλωµένα υλικά, το Forever 
Aloe Vera Gel® διασφαλίζει ότι θα λάβετε αγνό ζελέ αλόης µε όλα 
τα οφέλη όπως ακριβώς προορίζονται από τη φύση.

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν 
ή αναστείλουν µια συγκεκριµένη ασθένεια ή µια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να 

συµβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό, εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα υγείας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• 99,7% αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό

του φύλλου

• Χωρίς προσθήκη συντηρητικών

• Υποστηρίζει το πεπτικό σύστηµα

• Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστηµα

• Βοηθά στην απορρόφηση των θρεπτικών

συστατικών

• Βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών

επιπέδων ενέργειας

• Σε βολική µίνι συσκευασία

Χωρίς	γλουτένη Κατάλληλο	για	
χορτοφάγους

Κατάλληλο	για	
vegans

Οι	3	mini	συσκευασίες	των	χυμών	μας	αντιστοιχούν	σε	μια	μεγάλη	
συσκευασία	και	θα	τις	βρείτε	είτε	στην	συσκευασία	των	3	είτε	σε	
συσκευασία	των	12	τεμαχίων.




