Forever I Aloe Drinks

Aloe Berry Nectar
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Krachtige antioxidantendrank
Een natuurlijke bron van vitamine A en C
Ondersteunt de blaasfunctie

Aloe Berry Nectar bevat alle vitamines, mineralen,

Advies

aminozuren en enzymen van de Aloe Vera Gel, die

Bewaar Aloe Berry Nectar na opening afgesloten

de gezondheid en energiebalans ten goede komen.

in de koelkast. De krachtige bestanddelen gaan

De toevoeging van veenbessen helpt de blaas te

daarmee niet verloren. Na opening is de Gel 4 tot

reinigen en bevat een hoog concentraat vitamine C.

5 weken houdbaar. Goed schudden voor gebruik.

Appelconcentraat

Dit voedingssupplement is geen substituut

toe aan yoghurt of kwark in

mineralen en andere werkzame stoffen. Aloe Berry

voor gevarieerde, evenwichtige voeding en een

combinatie met vers fruit.

Nectar heeft een frisse smaak die zowel volwas

gezonde levensstijl.

zorgt

voor

toevoeging

van

TIP

Voeg Aloe Berry Nectar voor een
smakelijk en gezond tussendoortje

senen als kinderen zal aanspreken en draagt bij aan
een goede weerstand en een gunstige invloed op

Ingrediënten

de gezondheid. Het percentage gestabiliseerde

Gestabiliseerde aloë vera gel, fructose,

aloë vera in dit product bedraagt 90,6%.

natuurlijk cranberry concentraat, natuurlijk appel
concentraat, sorbitol (stabilisator), ascorbinezuur

Gebruiksaanwijzing

(antioxidant), citroenzuur (zuurteregelaar), natrium

Drink twee maal daags 30 tot 60 ml (gemiddeld

benzoaat (conserveringsmiddel), xanthaangom

45 ml) Aloe Berry nectar. Deze hoeveelheid kan

(verdikkingsmiddel), tocoferol (antioxidant).

worden aangepast, afhankelijk van persoonlijke
ervaring. Aanbevolen wordt om de Aloe Berry

Inhoud

Nectar tenminste drie maanden aaneengesloten te

1 liter

gebruiken. Drink dagelijks één tot anderhalve liter
water, dit bevordert de afvoer van afvalstoffen in
het lichaam. Meng voor een optimale werking de
Aloe Berry Nectar niet met warme dranken.
Voedingswaarden per aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (90ml)
Stabilized Aloe Vera Gel
* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

Hoeveelheid

ADH*

90,6 ml

†
† ADH is niet vastgesteld
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