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FOrever AlOe verA Gel® 

O χυμός Forever Aloe Vera Gel® περιέχει 
το αξιοσημείωτο ποσοστό 99,7% από το 
εσωτερικό του φύλλου της αλόης βέρα. 
Αυτός ο πλούσιος χυμός σε θρεπτικά 
συστατικά υποστηρίζει το πεπτικό 
σύστημα και διατηρεί τα φυσιολογικά 
επίπεδα ενέργειας. Χωρίς συντηρητικά, 
χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη – μόνο με 
περισσότερα φυσικά οφέλη από την αλόη 
βέρα για να τα απολαύσετε.

Τόσο αγνά και δυνατά, τα δικά μας 
προϊόντα της αλόης βέρα ήταν τα πρώτα 
που έλαβαν έγκριση από το Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης (IASC). 
Για την ακρίβεια ο χυμός Forever Aloe Vera 
Gel® έχει διπλάσια ποσότητα ακεμαννάνης 
από αυτή που απαιτείται από το Διεθνές 
Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης (IASC), 
κάνοντάς τον το δυνατό κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας.

Αυτός ο θρεπτικός χυμός δεν είναι μόνο 
για αυτούς που προλαμβάνουν για να 
έχουν καλή υγεία, η Forever προσφέρει δυο 
επιπλέον υπέροχες γεύσεις με επιπλέον 
οφέλη για την υγεία. 

FOrever AlOe PeAches™

Aν θέλετε τα οφέλη της αλόης με ένα 
κύμα γλυκιάς γεύσης, δοκιμάστε τον χυμό 
Forever Aloe Peaches™. Αυτός ο νόστιμος 
χυμός συνδυάζει τον χυμό από τον πολτό 
των ροδάκινων με ασβέστιο και 84,3% 
σταθεροποιημένο ζελέ από το εσωτερικό 
του φύλλου της αλόης βέρα. Απολαύστε 
την ένταση της αλόης βέρα με την πλούσια 
γεύση των ώριμων ροδάκινων.

FOrever AlOe BerrY NectAr™

O χυμός Forever Aloe Berry Nectar™ είναι 
ένα αναζωογονητικό μείγμα με cranberries, 
γλυκά μήλα και 90,7% σταθεροποιημένο 
ζελέ από το εσωτερικό του φύλλου της 
αλόης βέρα. Όπως και οι άλλοι χυμοί, 
περιέχει όλα τα οφέλη που υποστηρίζουν το 
πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 
παράλληλα διατηρεί την ενέργειά μας στα 
φυσιολογικά επίπεδα.

Αλλά αυτός ο έντονος χυμός πήγε ένα 
βήμα παραπέρα. Έχει συνδυαστεί με 
φυτοθρεπτικά συστατικά και βιταμίνες, 
ενώ τα cranberries είναι μια φυσική πηγή 
βιταμίνης C. Περιέχει επίσης ισχυρά 
αντιοξειδωτικά, τις προανθοκυανιδίνες που 
υποστηρίζουν το ουροποιητικό σύστημα. 

Επιπλέον, ο Forever Aloe Berry Nectar™ 
έχει κερκετίνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό 
που βρίσκεται στα μήλα. Πώς σας φαίνεται 
αυτή η γευστική και η υγιεινή επιλογή;

Ασηπτική διαδικασία χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών και με συσκευασία από 100% 
ανακυκλώσιμα υλικά, o Forever Aloe Vera 
Gel®, o Forever Aloe Peaches™ και ο 
Forever Aloe Berry Nectar™ εσωκλείουν 
όλη τη δύναμη της αλόης βέρα – όπως 
ακριβώς προέρχεται από τη φύση.


