
Napoje

Forever Aloe Berry Nectar™

Nektar z mià˝szem z liÊci aloesu o smaku  
jabłkowo-˝urawinowym wzbogacony witaminà C

• 90,7% soku z mià˝szem z liÊci aloesu

• O˝ywczy smak ˝urawiny i słodycz jabłka

• Bez konserwantów

• Wysoka zawartoÊç witaminy C

•  Aloes wspiera prawidłowe trawienie,  

wspomaga układ odpornoÊciowy, dodaje energii

JeÊli lubisz smak nieco kwaÊnej ˝urawiny i soczystych jabłek  
to mamy dla ciebie produkt idealny.

O˝ywczy smak ˝urawiny, połàczony ze słodkà nutà jabłek 
zmienia nasz nieoceniony sok z mià˝szem z liÊci aloesu 
w orzeêwiajàcy nektar, który dodatkowo Êwietnie smakuje!

Forever Aloe Berry Nectar to 90,7% soku z mià˝szem z liÊci 
aloe vera, który wzbogacono koncentratem soków owocowych 
˝urawiny i jabłek. CałoÊç uzupełnia dodatek witaminy C.

Bioràc pod uwag´ nat´˝enie stresu w naszym codziennym ˝yciu, ka˝dy mo˝e 
potrzebowaç impulsu do poszukiwania wsparcia funkcjonowania organizmu. 
Pomóc nam w tym mo˝e aloes oraz witamina C, które wspierajà czynnoÊci 
układu pokarmowego i odpornoÊciowego. Poza tym aloes i witamina C 
wspomagajà organizm w ochronie przed wolnymi rodnikami tlenowymi. 
Wspierajà tym samym mechanizmy obronne i adaptacyjne. Dodatkowo 
witamina C pozytywnie wpływa na działanie układu nerwowego i zmniejsza 
uczucie zm´czenia i znu˝enia, dzi´ki czemu mamy wi´cej energii do 
działania.

Zdrowy przewód pokarmowy jest jednym z fundamentów dobrego 
samopoczucia. Warto o niego zadbaç. Aloes zawarty w Forever Aloe Berry 
Nectar wspomaga oczyszczanie przewodu pokarmowego i wspiera trawienie 
poprzez korzystny wpływ na prac´ jelit, natomiast witamina C przyczynia si´ 
do utrzymania prawidłowego metabolizmu.

O˝ywczy smak ˝urawiny i słodycz jabłek zapewniajà ciekawe połàczenie 
i owocowy aromat.

Forever Aloe Berry Nectar jest przetwarzany w procesie aseptycznym, dzi´ki 
czemu w składzie nie wyst´pujà ˝adne konserwanty. 



Kobiety w cià˝y i karmiàce piersià, dzieci poni˝ej 12tego 

roku ˝ycia oraz osoby z chorobami jelit, wàtroby 

i woreczka ˝ółciowego, przed zastosowaniem powinny 

zasi´gnàç konsultacji lekarskiej.
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Prowadzenie zdrowego trybu ˝ycia i stosowanie zrównowa˝onej diety sà niezb´dne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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73512 (12 x 330 ml)

Napoje

OPAKOWANIE 
1 litr lub 330 ml 
ZALECANE SPO˚YCIE 
100 ml nektaru raz dziennie. Mo˝na 
wymieszaç z wodà. 
Wstrzàsnàç przed spo˝yciem, po 
otwarciu przechowywaç w lodówce,  
nie dłu˝ej ni˝ 1 miesiàc od otwarcia.

Opakowanie Tetra Pak wykonane jest w 100% z surowców nadajàcych si´ do 
recyklingu. 

Dzi´ki Forever Aloe Berry Nectar mo˝esz cieszyç si´ korzyÊciami soku 
z mià˝szem aloesowym oraz orzeêwiajàcym smakiem ˝urawiny i słodyczà 
jabłek.

Składniki: stabilizowany sok z mià˝szem z liÊci aloe vera (Aloe barbadensis Mill.) 
90,7%, koncentrat soku jabłkowego, fruktoza, koncentrat soku ˝urawinowego, 
witamina C, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), regulator kwasowoÊci (kwas 
cytrynowy).

WartoÊç od˝ywcza 100 ml

Energia 114 kJ/27 kcal

Tłuszcz, w tym: 0 g

   kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 

W´glowodany, w tym: 6,7 g

   cukry 6,3 g

Błonnik 0 g

Białko 0 g

Sól 0,06 g

Witamina C 56 mg (70 %)*

*% referencyjnej wartoÊci spo˝ycia




