
Forever Aloe MangoTM

Η αγαπημένη γεύση της αλόης σε συνδυασμό με τη 
νοστιμιά του μάνγκο 

Τι καλύτερο από ένα γλυκό και ζουμερό και ιδανικά ώριμου μάνγκο; Τι θα 
λέγατε να συνδυάσετε αυτό το νόστιμο και υγιεινό φρούτο με αγνή αλόη 
βέρα από τις φυτείες της αλόης της Forever! Το ολοκαίνουργιο Forever 
Aloe Mango™ προσθέτει μια τροπική πινελιά στη σειρά των γευστικών και 
υγιεινών χυμών της αλόης βέρα, τα καλύτερα της φύσης για να τα πιείτε 
στο ποτήρι σας. 

Το Forever Aloe Mango™ διαθέτει όλα τα οφέλη της ναυαρχίδας μας 
Forever Aloe Vera Gel® με 86% αγνή αλόη βέρα και μια επιπλέον 
προσθήκη διατροφής και γεύσης από φυσικό, τροπικό πουρέ μάνγκο. 
Τα μάνγκο είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά και περιέχουν σημαντικές 
βιταμίνες όπως η βιταμίνη C. Τα φρούτα που χρησιμοποιούνται στον 
χυμό Forever Aloe Mango™ συγκομίζονται σε μέγιστη ωρίμανση για 
να διασφαλιστεί ότι η πλούσια γεύση και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά 
συστατικά έχει φτάσει στα σωστά επίπεδα.

Η αλόη βέρα έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες και βοηθά το πεπτικό σύστημα 
να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά. Ο μοναδικός πολυσακχαρίτης, 
η ακεμανάνη και άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης βοηθούν στην 
υποστήριξη του πεπτικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.

Όπως όλοι οι χυμοί της αλόης βέρα, ο Forever Aloe Mango™ 
επεξεργάζεται ασηπτικά επιτρέποντας στη σύνθεση να παραμείνει 
απαλλαγμένη από πρόσθετα συντηρητικά και συσκευάζεται σε 
συσκευασία Tetra Pak κατασκευασμένη από 100% ανακυκλώσιμα υλικά 
για να διασφαλίσετε ότι μπορείτε να απολαύσετε τη φρέσκια γεύση του 
τζελ της αλόης βέρα με όλες τις ισχυρές ιδιότητες της αλόης όπως 
ακριβώς προέρχεται από την φύση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• 86% αγνό ζελέ αλόης βέρα 

• Χωρίς προσθήκη συντηρητικών

• Πηγή Βιταμίνης C

• Νόστιμος φυσικός πουρές μάνγκο για επιπλέον 

γεύση 

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 αλόης (Aloe barbadensis) 
aloe vera gel (86%), βιταμίνη C (L-Ασκορβικό οξύ), 
αντιοξειδωτική ουσία (L-Ασκορβικό οξύ), μέσο 
οξίνισης (κιτρικό οξύ), συμπυκνωμένος πουρές 
μάνγκο (Mangifera indica L) (10%), φρουκτόζη, 
βελτιωτικό γεύσης (μάνγκο).

Forever Aloe MangoTM

#736

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)

103 ml **

Βιταμίνη C 67,5 mg 84,4 %
*% Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα **Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Δ.

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ


