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

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Specjalna dedykacja Forever dla miłośników letnich 
smaków! Ciesz się słodyczą dojrzewających w słońcu 
brzoskwiń oraz mocą odżywczego aloesu, ukrytą 
w pysznym nektarze FOREVER ALOE PEACHES.

Twój organizm przez cały rok potrzebuje wsparcia 
mechanizmów obronnych, dzięki którym możesz 
zachować optymalny stan zdrowia, piękny wygląd 
i świetne samopoczucie. Codzienna porcja Forever 
Aloe Peaches wesprze Twoje starania o najwyższy 
poziom odporności i życiowej energii.

W nektarze Forever Aloe Peaches zawarliśmy aż 
84,3% soku z miąższem z liści aloesu, któremu 
towarzyszy przecier z brzoskwiń i zagęszczony sok 
z białych winogron. ALOES stymuluje metabolizm 
i korzystnie wpływa na trawienie. To właśnie od 
zdrowego, oczyszczonego z toksyn układu po-
karmowego zaczyna się Twoja droga do naturalnej 
odporności i doskonałego samopoczucia. Nasz 
pyszny nektar wzbogaciliśmy WITAMINĄ C, która 
korzystnie działa na układ odpornościowy oraz 
pomaga chronić Twój organizm przed stresem 
oksydacyjnym. Dodatkowo witamina C pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu, przez co pozy-
tywnie wpływa na kondycję Twoich kości, skóry, 
zębów i dziąseł.

ODPORNOŚĆ

Nektar z miąższem z liści aloesu o smaku brzoskwiniowym

Forever Aloe Peaches

Odżywczy aloes 
w letniej, brzoskwiniowej odsłonie.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  84,3% czystego soku z miąższem 
z liści aloesu 

•  8% przecieru brzoskwiniowego, 
dodatek zagęszczonego soku 
z białych winogron

•  doskonałe wsparcie dla układu 
odpornościowego i pokarmowego

•  zawarte w nektarze składniki 
pomagają stymulować metabolizm

•  produkt wzbogacony witaminą C

Wartość odżywcza w 100 ml

Wartość energetyczna 121 kJ/28 kcal

Tłuszcz 0 g

   w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g

Węglowodany 7,1 g

  w tym cukry 7,1 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,05 g

Witamina C 26,3 mg/33%*

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

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 84,3%, 
przecier brzoskwiniowy 8%, fruktoza, sok z białych winogron 
z zagęszczonego soku, naturalny aromat brzoskwiniowy, 
przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), witamina C, regulator 
kwasowości (kwas cytrynowy).

KOD: 777 1 litr; 77812 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.

Ciesz się słodyczą owoców   
z Forever Aloe Peaches.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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