Nápoje

Forever Aloe2Go®
Milujete priaznivé účinky Aloe Vera Gelu, ako aj
sladkú a výživnú chuť nápoja Pomesteen Power s
ORAC hodnotou, ktorý obsahuje výťažky z granátových jabĺk, hrušiek, mangostany, malín, černíc, čučoriedok a hroznových jadierok. Forever
Living Products vzala to najlepšie z oboch
nápojov a spojila ich do jednorázového, pohodlného fóliového vrecúška! Forever Aloe2Go™
môžete piť kedykoľvek a kdekoľvek – v práci, na
prechádzke, v aute, počas chôdze. Jednoducho
vezmite vrecúško, odtrhnite na označenom
mieste a vychutnajte si naraz dva chutné výživné
nápoje s blahodárnymi účinkami v jednom!
Aloe2Go vám môže dať potrebnú energetickú
silu s úžasnou chuťou tým, že dodá vášmu organizmu komplexné uhľohydráty. Spojením osviežujúco sladkej chuti mangostany, (nazývanej
„Kráľovná ovocia“ vďaka jej vynikajúcej chuti)
a Aloe Vera Gelu sme vytvorili neprekonateľný antioxidačný kokteil. Váš imunitný systém
nebude vedieť, čo ho udržiava v špičkovej forme
– ale vy áno! Granátové jablko má dokonca
viac antioxidantov ako čučoriedky, zelený čaj
alebo víno. Plod mangostany má zo všetkého
ovocia najvyšší obsah xantónov. Niektoré štúdie
ukázali, že xantóny sú pre podporu imunitného
systému dokonca lepšie ako vitamíny C a E!
Aloe Vera Gel poskytuje prirodzenú podporu
pre imunitný systém vďaka vysokému obsahu
polysacharidov a ďalších prirodzených „posilňovačov“ imunity. Ak zoberiete do úvahy tieto
výsledky štúdií, lahodnú chuť a pohodlné balenie vo forme vrecúška – budete chcieť, aby sa
vám zásoby nápoja Aloe2Go nikdy neminuli!

OBSAH:
88,7 ml
Obsahuje 100%-ný aloe vera džús
N U T R I Č N É
Ú D A J E
Dávka: 1 balenie (88,7 ml) na dávku
Množstvo
na dávku
Kalórie 			

40

Sacharidy celkom

10g

Cukry

vajte raz alebo dvakrát denne, pokiaľ možno
medzi jedlami. Akúkoľvek nespotrebovanú
dávku skladujte v chladničke, kvôli adekvátnemu účinku ju spotrebujte do 24 hodín.
Nepoužívajte, ak vrecúško pred otvorením tečie
alebo je poškodené.

% ODP

4%*

8g

Sodík
Vitamín C
(ako kyselina askorbová)

20mg

Patentovaná zmes:

28mg

1%*
31%

88.7 ml

†

stabilizovaný Aloe Vera Gel (83,5% hmotnostných)
, šťava ovocia granátového jablka, hrušky, mangostany, malín, černíc, čučoriedok a výťažok z hroznových jadierok
*Percentá odporúčaného množstva denného príjmu
sa zakladajú na diéte 2000 kcal. † %ODP neboli
stanovené.

OSTATNÉ ZLOŽKY:
sorbitol, kyselina citrónová, sorbitan draselný a
benzoan sodný (konzervačné látky, ktoré pomáhajú zachovať chuť), xantanová guma, tokoferol
(vitamín E - antioxidant)

• nápoj s vynikajúcou chuťou v jednom
pohodlnom vrecúšku
• má všetky priaznivé účinky Aloe Vera
Gelu a Pomesteen Power
• neprekonateľný antioxidačný kokteil

PRODUKT #270
®

NÁVOD NA POUŽITIE:
Pred použitím dobre pretrepte. Odtrhnite na
označenom mieste. Obsah jedného balenia uží-

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.
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