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

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Poznaj niezwykłe właściwości czystego aloesu, 
połączonego z sokiem z żurawiny oraz słodką 
nutą jabłek! Sok z liści aloesu zawarty w FORE-
VER ALOE BERRY NECTAR jest tak bliski swojej 
naturalnej postaci, jak to tylko możliwe. Czysty 
aloes, koncentraty soków owocowych i wysoka 
zawartość witaminy C to doskonała harmonia 
substancji odżywczych i orzeźwiającego smaku. 
Doświadcz jej niezwykłej mocy, która zregeneruje 
Twoją odporność i siły witalne.

ALOES zawarty w Forever Aloe Berry Nectar 
stymuluje metabolizm i korzystnie wpływa na tra-
wienie. To właśnie zdrowy, oczyszczony z toksyn 
układ pokarmowy ma fundamentalne znaczenie 
dla Twojej odporności. Zadbaj o nią z codzienną 
porcją Forever Aloe Berry Nectar!

WITAMINA C pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu odpornościowego oraz w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym. Jednocześnie 
witamina C wspiera funkcjonowanie Twojego układu 
nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji psy-
chologicznych oraz przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. Zaufaj Forever Aloe 
Berry Nectar, doświadcz wszelkich dobrodziejstw 
aloesu i eksplozji sił witalnych.

ODPORNOŚĆ

Nektar z miąższem z liści aloesu o smaku jabłkowo-żurawinowym

Forever Aloe Berry Nectar

Orzeźwiający nektar
dla najbardziej aktywnych.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  90,7% czystego soku z miąższem 
z liści aloesu 

•  orzeźwiający smak żurawiny 
i słodkich jabłek

•  wsparcie dla układu 
odpornościowego i metabolizmu 
energetycznego

•  wysoka zawartość witaminy C, która 
przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia

Wartość odżywcza w 100 ml

Wartość energetyczna 114 kJ/27 kcal

Tłuszcz 0 g

   w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

Węglowodany 6,7 g

  w tym cukry 6,3 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) 91%, sok 
jabłkowy z zagęszczonego soku 4%, fruktoza, sok żurawinowy 
z zagęszczonego soku 2%, przeciwutleniacz (kwas askorbi-
nowy), witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy). 

KOD: 734 1 litr; 73512 12x330 ml

ZALECANE SPOŻYCIE: 100 ml nektaru 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.

Poczuj przypływ energii 
z Forever Aloe Berry Nectar.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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