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INGREDIENTES
Canela, Casca de Laranja, Cravinho, 
Folhas de Amora, Pimenta da Jamaica, 
Funcho, Gengibre, Cardamomo, botões 
da planta de Aloe, Gimena Silvestre e 
Camomila.

CONTEÚDO
25 saquetas individuais de chá.

GESTÃO DE PESO

Aloe Blossom Herbal Tea®

Chá de Aloe Vera Aromático

Cód.: 200

PONTOS-CHAVE

•Zero calorias

•Sem cafeína

MODO DE USAR
Para um chá quente, usar uma saqueta de 
chá por chávena. Adicionar água fervida 
e aguardar 3-5 minutos antes de retirar a 
saqueta de chá. 
Para chá gelado, colocar 2 chávenas de 
água fervente sobre 4 saquetas e esperar 3-5 
minutos. Remover as saquetas, adicionar 2 
chávenas de água fria e manter gelado.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 1 saqueta de chá (1,5g)

Quantidade por embalagem -  25 saquetas

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária*
Calorias     0
Total de Gorduras 0 g 0 %
Sódio  0 mg  0 %
Hidratos de Carbono Totais 0 g 0 %
 Açúcares 0 g                                                                                  
Proteínas 0 g                                                                                   

* Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

Aloe Blossom Herbal Tea é uma mistura 
natural de folhas, plantas e especiarias, es-
pecialmente preparadas para fornecer um 
sabor e um aroma excepcional.

Sem cafeína, foi formulado para proporcio-
nar uma sensação refrescante, relaxante e 
revitalizante. Quer seja tomado quente ou 

gelado, Aloe Blossom Herbal Tea é sabo-
roso e de fácil preparação.

Este produto combina cuidadosamente in-
gredientes escolhidos na China, Jamaica, 
Egipto, América e Índia.

A refrescante canela, a casca de laranja e 

o cravinho dão-lhe um agradável aroma a 
fruta, misturado com  pimenta da Jamaica e 
gengibre para acalmar.

Combinado com os botões de Aloe das 
nossas plantações, este revigorante chá de 
baixo valor calórico é um excelente comple-
mento para os nossos programas de gestão 
de peso Clean 9 e Nutri-Lean.

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.


