
Forever Aloe PeachesTM

Τα οφέλη της αλόης σε συνδυασμό με ώριμα ροδάκινα.

Η Forever έχει συνδυάσει την γλυκιά χυμώδη γεύση των ώριμων από τον 
ήλιο ροδάκινων με όλα τα οφέλη του αγνού ζελέ της αλόης βέρας. Το 
αποτέλεσμα είναι ένας νοστιμότατος χυμός που δεν βοηθά απλά στην 
πέψη αλλά περιέχει θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά.
Ο Forever Aloe Peaches είναι ο ιδανικός τρόπος για να λαμβάνετε 
την ημερήσια δόση αλόης. Αυτός ο χυμός περιλαμβάνει 84,3% 
σταθεροποιημένο ζελέ αλόης βέρα που συνδυάζεται με τον φυσικό 
πολτό ροδάκινων για την στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος αλλά 
και την διατήρηση της ενέργειας στα φυσιολογικά επίπεδα. Η αλόη που 
χρησιμοποιείται συλλέγεται με τα χέρια από τις δικές μας φυτείες και 
είναι η πρώτη στο είδος της που έλαβε πιστοποίηση από το Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης (IASC) για την αγνότητα και την 
δραστικότητά της.
Η αλόη βέρα έχει αποτοξινωτικές ιδιότητες και βοηθά το πεπτικό 
σύστημα να απορροφά τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές που 
καταναλώνουμε μεταφέροντάς τα στην κυκλοφορία του αίματος, 
ενώ προάγει την ανάπτυξη των φιλικών βακτηρίων. Ο μοναδικός 
πολυσακχαρίτης, η ακεμαννάνη, και άλλα θρεπτικά συστατικά της αλόης 
βοηθούν στη ρύθμιση και τη στήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος.
Αγνό σταθεροποιημένο ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της αλόης 
βέρα σε συνδυασμό με τον χυμό από τον πολτό των ροδάκινων με 
επιπλέον ασβέστιο για ένα τονωτικό χυμό με γλυκιά γεύση, με πολλές 
βιταμίνες και αντιοξειδωτικά και όλη την δύναμη της αλόης βέρα.
Ο χυμός Forever Aloe Peaches™ επεξεργάζεται μέσω της ασηπτικής 
διαδικασίας η οποία επιτρέπει στη σύνθεση να διατίθεται χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών, σε συσκευασία Tetra Pak 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.
Ιδανικός για παιδιά και για ενήλικες, αυτός ο χυμός με τη φρέσκια γεύση 
είναι ενισχυμένος με φυσικό πολτό από ροδάκινα έτσι ώστε να μην γεύεστε 
απλά μια γλυκιά γεύση, αλλά για να έχετε και εσείς την γλύκα του!

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• 84.3% αγνό ζελέ αλόη βέρα από το εσωτερικό 

του φύλλου 

• Χωρίς προσθήκη συντηρητικών 

• Υποστηρίζει την υγιή πέψη 

• Προάγει το ανοσοποιητικό σύστημα 

• Βοηθά στην διατήρηση των φυσικών επιπέδων 

ενέργειας 

• Ροδάκινα που ωριμάζουν στον ήλιο για επιπλέον 

γεύση και θρεπτικά συστατικά 

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) (84,3%), βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ), 
αντιοξειδωτική ουσία (L-ασκορβικό οξύ), μέσο 
οξίνισης (κιτρικό οξύ), φυσικός πουρές ροδάκινου 
(8%), φρουκτόζη, φυσικός συμπυκνωμένος χυμός 
λευκών σταφυλιών, φυσικό βελτιωτικό γεύσης 
ροδάκινο.

Forever Aloe PeachesTM

#777

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)

101,2 ml **

Βιταμίνη C 31,5 mg 39,4 %
*% Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα **Δεν έχει θεσπισθεί Σ.Η.Δ.

ΧΥΜΟΙ & ΡΟΦΗΜΑΤΑ


