Forever I Aloe Drinks

Forever Aloe
Bits n’ Peaches

3M
 et stukjes aloë vera vruchtvlees voor
een natuurlijke stoelgang

3
3

(77)

Forever Aloe Bits n’ Peaches bevat alle vitamines,

van afvalstoffen in het lichaam. Meng voor een

mineralen, aminozuren en enzymen van de Aloe

optimale werking de Aloe Bits n’ Peaches niet

Vera Gel die de gezondheid en energiebalans

met warme dranken.

ten goede komen. In deze gel zitten pure stukjes

Met natuurlijk perzikconcentraat
Door frisse smaak ideaal voor kinderen

TIP

aloë vera vruchtvlees met een hoge concentratie

Advies

ballaststoffen, doordrenkt in een heerlijk perzik

Bewaar Aloe Bits n’ Peaches na opening afge

verkoeling de Aloe Bits n’ Peaches

concentraat voor nog meer vitamines. De rijke

sloten in de koelkast. De krachtige bestanddelen

met perzikyoghurt. Giet vervolgens dit

vitamines en antioxidanten in perziken kunnen

gaan daarmee niet verloren. Na opening is de Gel

mengsel in ijshouders en vries het in.

een positieve uitwerking hebben op het immuun

4 tot 5 weken houdbaar. Goed schudden voor

Even wachten en de ijsjes zijn klaar!

systeem en de huid. De frisse en aangename

gebruik. Dit voedingssupplement is geen substi

smaak maakt deze gel ook bij kinderen populair.

tuut voor gevarieerde, evenwichtige voeding en

Zij krijgen hiermee automatisch belangrijke vita

een gezonde levensstijl.

mines en mineralen binnen.

Ingrediënten
Gebruiksaanwijzing

Gestabiliseerde aloë vera gel (91,2%) (met

Drink twee maal daags 30 tot 60 ml (gemiddeld

stukjes aloë pulp), fructose, natuurlijk perzika

45 ml) Bits n’ Peaches. Deze hoeveelheid kan

roma, citroenzuur, natuurlijk perzikconcentraat,

worden aangepast, afhankelijk van persoon

kaliumsorbaat, natriumbenzoaat, ascorbinezuur,

lijke ervaring. Aanbevolen wordt om de Aloe Bits

tocoferol.

n’ Peaches tenminste drie maanden aaneen
gesloten te gebruiken. Drink dagelijks één tot

Inhoud

anderhalve liter water, dit bevordert de afvoer

1 liter

Voedingswaarden per 100 ml
Hoeveelheid

ADH*

Energie

44 kcal

†

Koolhydraten

10 g

†

Vetten

0g

†

Natrium

0.030 g

†

Calcium

53 mg

5%

Kalium

50 mg

†

* % ADH= Percentage aanbevolen dagelijkse hoeveelheid

8

† ADH is niet vastgesteld

Meng voor een heerlijke zomerse

