
Forever Aloe Mango
Všetko čo na aloe milujete plus vynikajúce mango. 

Čo je lepšie ako šťavnatá sladkosť dokonale vyzretého manga? Čo tak 

skombinovať toto lahodné a zdravé ovocie s čistým aloe vera z našich 

vlastných polí? Úplne nový Forever Aloe Mango dodáva našej rade 

lahodných a zdravých nápojov z aloe vera tropický nádych, ktorý vám 

prinesie to najlepšie z prírody.

Forever Aloe Mango ponúka všetky výhody našej vlajkovej lode Forever Aloe 

Vera gélu s 86 % čistým aloe vera a extra výťažkom a chuťou z prírodného 

tropického mangového pyré. Mangá sú plné živín a obsahujú dôležité 

vitamíny. Ovocie použité vo Forever Aloe Mango sa zberá vo vrcholnej 

zrelosti, aby sa zabezpečilo, že bohatá chuť a obsah výživných látok 

dosiahnu správnu hladinu.

Aloe vera má prirodzené čistiace schopnosti, ktoré pomáhajú telu vstrebávať 

živiny. Unikátny polysacharid, acemannan a ďalšie výživné látky v aloe 

pomáhajú podporovať trávenie a imunitný systém.

Rovnako ako všetky naše gélové nápoje z aloe vera, aj Forever Aloe 

Mango je asepticky spracované, takže receptúra   neobsahuje pridané 

konzervačné látky, a je zabalená v obaloch Tetra Pak vyrobených zo 100% 

recyklovateľných materiálov, aby ste si mohli vychutnať čerstvú chuť gélu z 

aloe vera so všetkými silnými vlastnosťami aloe presne tak, ako to zamýšľala 

príroda.

FAKTY
• 86% čistý aloe vera gél

• bez pridaných konzervačných látok

• zdroj vitamínu C

• vynikajúca chuť prírodného mangového pyré

OBSAH
1 liter

NÁVOD
Dobre zatraste, po otvorení skladujte v chladničke.

CERTIFIKÁTY 
IASC, kóšer, halal

ZLOŽENIE 
stabilizovaný gél z aloe vera 86 %  [Aloe pravá (Aloe 
barbadensis) gél zvnútra listov 86%, vitamín C, 
antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: 
kyselina citrónová], koncentrát mangového pyré 
10%, fruktóza, aróma (mango).

Forever Aloe Mango
#736

NÁPOJE

bezlepkový       vhodný pre vegetariánov       vhodný pre vegánov

Nutriční údaje / Nutričné údaje na 100 ml DDD/ODD%*
Energie / Energia 122,2 kJ / 29,2 kcal 1,5 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené / nasýtené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 5,4 g 6,0 %
Bílkoviny / Bielkoviny 0 g 0 %
Sůl / Soľ 0,03 g 0,5 %
Vitamin / Vitamín C 56,0 mg 70,0 %**
* doporučená denní dávka (dospělí) / * odporúčaná denná dávka (dospelí)
**% NRV - denní referenční příjem vitaminů a minerálních látek (dospělí) /
**% NRV – denný referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok (dospelí)


