
Opakowanie: 1 litr lub 12x330 ml
Prowadzenie zdrowego trybu życia 
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Wyobraź sobie, że rozcinasz liść aloesu i rozkoszu-
jesz się czystym miąższem prosto z jego wnętrza! 
Zainspirowani tym obrazem stworzyliśmy FOREVER 
ALOE VERA GEL - płynny aloes w najbardziej 
naturalnej postaci. Aż 99,7% Forever Aloe Vera 
Gel stanowi czysty sok z miąższem z liści aloesu, 
wzbogacony witaminą C. Nasz flagowy produkt 
pomoże Ci wyruszyć w drogę do naturalnej od-
porności organizmu.

ALOES zawarty w Forever Aloe Vera Gel stymuluje 
metabolizm, oczyszcza przewód pokarmowy i ko-
rzystnie wpływa na trawienie. Z codzienną porcją 
Forever Aloe Vera Gel przekonasz się, jak ogromne 
znaczenie dla Twojej odporności ma zdrowy układ 
pokarmowy.

W zalecanej dziennej porcji soku zawarliśmy aż 
56 mg WITAMINY C. Wysoka zawartość witaminy C 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego oraz w ochronie komórek przed 
stresem oksydacyjnym. Zadaniem antyoksydantów 
jest unieszkodliwienie wolnych rodników, a tym 
samym zwiększenie odporności na infekcje, pomoc 
w zachowaniu młodego wyglądu i pięknej skóry. 
Dzięki Forever Aloe Vera Gel znów zaufasz swoim 
naturalnym mechanizmom obronnym i poczujesz 
siłę płynącą z Twojego wnętrza.
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ODPORNOŚĆ

Sok z miąższem z liści aloesu wzbogacony witaminą C

Forever Aloe Vera Gel

Naturalny miąższ 
prosto z wnętrza liści aloesu.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  99,7% czystego soku z miąższem 
z liści aloesu

•  polecany osobom potrzebującym 
wzmocnienia odporności

•  zawarte w produkcie składniki 
pomagają stymulować metabolizm  

•  wysoka zawartość witaminy C 
pomaga w ochronie komórek  
przed stresem oksydacyjnym

ZALECANE SPOŻYCIE: 100 ml soku raz dziennie. 
Można wymieszać z wodą. 

Uwaga: Kobiety w ciąży, karmiące piersią, dzieci poniżej 
12 roku życia, a także osoby z chorobami jelit, wątroby 
i woreczka żółciowego przed zastosowaniem powinny 
zasięgnąć konsultacji lekarskiej.

Wartość odżywcza w 100 ml

Wartość energetyczna 14 kJ/3 kcal

Tłuszcz 0 g

   w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

Węglowodany 0,8 g

  w tym cukry 0,8 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,06 g

Witamina C 56 mg/70%*

* % realizacji dziennej referencyjnej wartości spożycia (dla osób dorosłych)

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 99,7%, 
witamina C, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy). 

Produkt zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry.  

KOD: 715 1 litr; 71612 12x330 ml

Zadbaj o swoją odporność 
z Forever Aloe Vera Gel.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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