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Forever Berry Nectar™

OBSAH
1 litr

DOPORUČENÁ DENNÍ DÁVKA
120 ml (2x 60 ml nebo 3x 40 ml)

POUŽITÍ
Před použitím dobře protřepejte. Denne vypite 3 dávky po 40 
ml. Každú dávku zmiešajte s 240 ml vody alebo džúsu. 
Po otevření skladujte v chladu při teplotě do + 7 °C 
a spotřebujte do 30 dní.

– 90,7% čistý aloe vera gel z vnitřku listu
– Bez přidaných konzervantů
– Podporuje zdravé trávení
– Podporuje zdravý imunitní systém - podporuje absorpci živin 
– Brusinky podporují zdravý močový systém
– Pomáhá udržovat přirozené úrovně energie

Forever Aloe Berry Nectar™ obsahuje 90,7 % stabilizovaného aloe vera
gelu z vnitřku listu a spolu s přírodními koncentráty šťáv z brusinek
a jablek tvoří unikátní aloe vera nápoj, který pomáhá udržovat zdraví
vašeho imunitního systému, zachovává hladiny přirozené energie,
a podporuje zdravý močový systém.    

Aloe vera má přirozené čisticí schopnosti, které pomáhají trávicímu
ústrojí absorbovat živiny z potravin, které se dostávají do krevního
oběhu, a zároveň podporuje růst přátelských bakterií ve střevech.
Jedinečný polysacharid acemanan a další živiny obsažené v aloe,
pomáhají modulovat a podporovat imunitní systém.

Forever Aloe Berry Nectar™ je zpracováván asepticky, což umožňuje
složení receptury bez přidání konzervačních látek. Forever Aloe Berry
Nectar™ balený v Tetra Pak obalu ze 100% recyklovatelných materiálů
vám zaručuje, že si můžete vychutnat čerstvou chuť nezředěného aloe
se všemi jeho účinnými vlastnostmi, přesně jak to příroda chtěla. 

Složení: stabilizovaný gel Aloe vera [Aloe vera gel (90,7 %), vitamin C,
antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: kyselina citronová],
koncentrát jablečné šťávy 4 %, fruktóza, koncentrát brusinkové šťávy 2 %.

®

Nápoje

FOREVER ALOE BERRY NECTARTM 
Aloe Vera Gel 90,7 % 

Aloe Vera gél s vysokým obsahom vitamínu C,  
s koncentrátom jablkovej a brusnicovej šťavy. Bez konzervačných 

látok. Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu imunitného 
systému a k zníženiu vyčerpania a únavy.

Aloe Vera gel s vysokým obsahem vitamínu C,
s koncentrátem jablečné a brusinkové šťávy. Bez konzervačních 

látek. Vitamin C přispívá ke správnému fungování imunitního 
systému a ke snížení vyčerpání a únavy.Prodáváno exkluzivně našimi nezávislými Forever Business 

Ownery. Po otevření skladujte v chladu při teplotě  
do + 7 °C a zkonzumujte do 30 dní. Minimální trvanlivost:  
viz horní část obalu. Složení: stabilizovaný gel Aloe vera [Aloe vera gel 
(90,7 %), vitamin C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyselosti: 
kyselina citronová], koncentrát jablečné šťávy 4 %, fruktóza, koncentrát 
brusinkové šťávy 2 %. Doporučená denní dávka: 120 ml (2x 60 ml alebo 
3x 40 ml).

Predávané exkluzívne našimi nezávislými Forever Business 
Owner-mi. Po otvorení skladujte v chlade pri teplote  
do + 7 °C  a zkonzumujte do 30 dní. Minimálna trvanlivosť:  
viď horná časť obalu. Zloženie: stabilizovaný gél Aloe vera [Aloe vera 
gél (90,7 %), vitamín C, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor kyslosti: 
kyselina citrónová], koncentrát jablkovej šťavy 4 %, fruktóza, koncentrát 
brusnicovej šťavy 2 %. Odporúčaná denná dávka: 120 ml (2x 60 m alebo 
3x 40 ml).
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Nutriční údaje na 100 ml                                                             DDD %*
Energie 105 kJ / 25 kcal 1,25 %
Tuky 0 g 0 %
z toho nasycené mastné kyseliny 0 g 0 %
Sacharidy 6,7 g 2,6 %
z toho cukry 6,3 g 7 %
Bílkoviny 0 g 0 %
Sůl 0,06 g 1 %
Vitamin C 56 mg 70 %
* doporučená denní dávka (dospělí)
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