
Opakowanie: 1 litr

Suplement diety nie może być stosowany 
jako substytut zróżnicowanej diety. 

Prowadzenie zdrowego trybu życia  
i stosowanie zrównoważonej diety 

są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Czy może być coś lepszego niż soczysta słodycz 
dojrzałego mango? Tak, jeśli połączysz ten pyszny 
owoc z czystym miąższem aloesowym z naszych 
własnych upraw! Nowe FOREVER ALOE MANGO 
uzupełnia naszą linię napojów aloesowych o smak 
tropików.

Forever Aloe Mango zawiera 86% czystego miąższu 
z wnętrza liści aloesu, oferuje wszystkie korzyści 
naszego wspaniałego Forever Aloe Vera Gel i łączy 
je z soczystym mango. Ten odżywczy owoc zawiera 
ważne witaminy, takie jak witamina C. Owoce, 
które dodajemy do Forever Aloe Mango, zbierane 
są w chwili idealnej dojrzałości, by zagwarantować 
bogactwo smaku i wysoką wartość odżywczą.

WITAMINA C pomaga w prawidłowym funkcjono-
waniu układu odpornościowego oraz w ochronie 
komórek przed stresem oksydacyjnym. Jednocze-
śnie witamina C wspiera funkcjonowanie Twojego 
układu nerwowego, utrzymanie prawidłowych 
funkcji psychologicznych oraz przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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ODPORNOŚĆ

Suplement diety. Nektar z miąższem z wnętrza liści aloesu 
o smaku mango.

Forever Aloe Mango

Wszystko, co uwielbiasz w aloesie, 
połączone z pysznym mango.

  TO, CO NAJWAŻNIEJSZE:

•  86% czystego miąższu z wnętrza 
liści aloe vera

•  wsparcie dla ukłądu 
odpornościowego

•  wysoka zawartość witaminy C

•  dodatek pysznego mango

ZALECANE SPOŻYCIE: 3 razy w ciągu dnia po 40 ml. 
Porcję produktu (40 ml) należy wymieszać z 240 ml wody lub 
soku. Opakowanie zawiera 25 sugerowanych porcji produktu.

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 w porcji 40 ml

Wartość energetyczna 122 kJ/29 kcal 49 kJ/12 kcal

Tłuszcz 0 g 0 g

   w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0 g 0 g

Węglowodany 6,7 g 2,7 g

  w tym cukry 5,4 g 2,2 g

Błonnik 0 g 0 g

Białko 0 g 0 g

Sól 0,03 g 0,01 g

Witamina C 56 mg/70%* 22,4 mg/28%*

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

SKŁADNIKI: sok z liści aloesu (Aloe barbadensis) 86%, 
przecier z mango z zagęszczonego przecieru 10%, fruktoza, 
naturalny aromat mango, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), 
witamina C, regulator kwasowości (kwas cytrynowy). 

KOD: 736 

Rozsmakuj się w soczystej 
słodyczy Aloe Mango.

CERTYFIKATY PRODUKTU:

Certyfikat Koszerności

Certyfikat Halal

Certyfikat Międzynarodowej 
Rady Naukowej ds. Aloesu
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