
Forever Aloe Berry Nectar™
Όλα τα οφέλη με μια δόση νοστιμιάς από Cranberries. 

Τα αναζωογονητικά Cranberries έχουν συνδυαστεί µε τις γλυκές νότες 
των µήλων για να µετατρέψουν το ζελέ της αλόης βέρα σε έναν έντονο 
χυµό που δεν βοηθά απλά στην πέψη, αλλά εµπεριέχει φυτοθρεπτικά 
συστατικά και βιταµίνες.

Όταν λέµε ότι ο χυµός Forever Aloe Berry Nectar™ περιέχει την δική µας 
αλόη βέρα το εννοούµε. Ο χυµός περιέχει 90,7% σταθεροποιηµένου 
ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της αλόης βέρα το οποίο 
συνδυάζεται µε συµπυκνωµένο χυµό φρούτων για τη διατήρηση του 
ανοσοποιητικού σας και των φυσιολογικών επιπέδων ενέργειας.

Η αλόη βέρα έχει φυσικές αποτοξινωτικές ιδιότητες που βοηθούν 
στην πέψη και στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών από τις 
τροφές που καταναλώνουµε και κυκλοφορούν στο αίµα, προωθώντας 
την ανάπτυξη φιλικών βακτηρίων. Ο µοναδικός πολυσακχαρίτης, η 
ακεµαννάνη και άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης βοηθούν στην 
υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήµατος.

Μια έκρηξη από Cranberries και γλυκά µήλα προσφέρουν µια φυσική 
έντονη γεύση. Τα Cranberries είναι υπερτροφή που περιέχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες 20 φορές περισσότερο από την βιταµίνη 
C καθώς και προανθοκυανιδίνες που υποστηρίζουν το ουροποιητικό 
σύστηµα επιπροσθέτως της βιταµίνης C. Ένα ξεχωριστό φυτοθρεπτικό 
συστατικό του µήλου, η κερκετίνη, είναι ακόµα ένα ισχυρό 
αντιοξειδωτικό συστατικό που συµβάλει στην δηµιουργία του υγιεινού 
και γευστικού χυµού, Forever Aloe Berry Nectar™.

O χυµός Forever Aloe Berry Nectar™ επεξεργάζεται µέσω της ασηπτικής 
διαδικασίας η οποία µας επιτρέπει να µην χρησιµοποιούµε συντηρητικά 
και να κυκλοφορεί σε συσκευασία Tetra Pak που παρασκευάζεται από 
100% ανακυκλώσιµα υλικά για να διασφαλίσουµε ότι θα µπορείτε να 
απολαύσετε την φρέσκια γεύση του αδιάλυτου χυµού Aloe Vera Gel µε 
όλες τις ισχυρές ιδιότητες της αλόης ακριβώς όπως προέρχεται από τη 
φύση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• 90.7% αγνό ζελέ αλόη βέρα από το εσωτερικό 

του φύλλου

• Χωρίς προσθήκη συντηρητικών 

• Υποστηρίζει την υγιή πέψη

• Προάγει το ανοσοποιητικό σύστηµα 

• Βοηθά στην διατήρηση των επιπέδων ενέργειας 

• Τα Cranberries υποστηρίζουν το ουροποιητικό 

σύστηµα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
1 λίτρο

ΟΔΗΓΙΕΣ
Λαµβάνετε καθηµερινά 3 µερίδες των 40ml. 

Αναµείξτε κάθε µερίδα µε 240ml νερού ή χυµού. 

Ανακινήστε τη φιάλη πριν από κάθε χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
IASC (Διεθνές Επιστηµονικό Συµβούλιο Αλόης), 
Kosher, Halal

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
Σταθεροποιηµένη γέλη Aλόης (Aloe vera 
gel) (90,7%), βιταµίνη C (L-ασκορβικό οξύ), 
αντιοξειδωτική ουσία (L-ασκορβικό οξύ), µέσο 
οξίνισης (κιτρικό οξύ), φυσικός συµπυκνωµένος 
χυµός µήλου (4%), φρουκτόζη, φυσικός 
συµπυκνωµένος χυµός Cranberry (2%).

Forever Aloe  
Berry Nectar™
#734

Τα προϊόντα που αναφέρονται δεν προορίζονται να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αναστείλουν μια συγκεκριμένη ασθένεια ή μια κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να

συμβουλεύεστε τον γιατρό σας, εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Χωρίς γλουτένη  Κατάλληλο για χορτοφάγους  Κατάλληλο για vegans

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανά μέγιστη ημερήσια δόση
(½ ποτήρι του νερού = 120 ml)

% Σ.Η.Π.*

Γέλη Aλόης 
(Aloe vera gel)

108,8 ml **

Βιταμίνη C 67 mg 84 %
*% Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα **Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Δ.

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ


