
Γιατί η αλόη;

Η αλόη έχει επαινεθεί εδώ και 
χιλιάδες χρόνια για τις φυσικά 
καταπραϋντικές, δροσιστικές και 
ενυδατικές ιδιότητές της. 

Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την αλόη για να καταπραΰνουν 
και να ενυδατώσουν το δέρμα, αλλά όμως η αλόη έχει εξαιρετικά 
οφέλη και σας χαρίζει υγεία και ευεξία από μέσα προς τα έξω! 

Η Forever σας προσφέρει τρεις τρόπους για να 
γευτείτε τα διατροφικά οφέλη και φυσικές 
γεύσεις της αλόης βέρα. 

Όσοι αναζητούν τα πιο αγνά προϊόντα θα αγαπήσουν το Forever 
Aloe Vera Gel® με 99,7% αγνό ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό του φύλλου. Το ζελέ συλλέγεται με το χέρι μέσα σε 
λίγες ώρες από τη συγκομιδή για να διασφαλίσουμε ότι θα 
λάβουμε το πιο αγνό ζελέ με όλα τα οφέλη και τα θρεπτικά 
συστατικά. 

Το Forever Aloe Berry Nectar™ συνδυάζει τις γεύσεις των 
θρεπτικών μούρων με το μήλο σε έναν υγιεινό χυμό που θα είστε 
χαρούμενοι να γίνει μέρος της ρουτίνας σας. Το Forever Aloe 
Peaches™ θα σας ξετρελάνει χάρη στη γλυκιά γεύση από ώριμα 
ροδάκινα. Και οι δυο γεύσεις περιέχουν πλήθος αντιοξειδωτικών 
και βιταμινών. 

+ Πλούσιο σε βιταμίνη C

+  Χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών

+ Χωρίς γλουτένη

Υποστηρίζει υγιές πεπτικό σύστημα
Η Αλόη βέρα έχει φυσικά αποτοξινωτικές ιδιότητες 
που βοηθούν το πεπτικό σύστημα να απορροφήσει τα 
θρεπτικά συστατικά από τις τροφές που καταναλώνουμε 
στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ την ίδια στιγμή 
προάγει την ανάπτυξη των καλών βακτηρίων.

Φανταστείτε να τεμαχίζατε ένα 
φύλλο αλόης και να το 

καταναλώνατε απευθείας από το 
φυτό. Οι χυμοί Αλόης Βέρα της 

Forever Living είναι όσο πιο κοντά 
γίνεται στο αυθεντικό φυτό!

Προάγει ένα υγιές ανοσοποιητικό 
σύστημα
Η αλόη βέρα περιέχει πολυσακχαρίτες και άλλα 
θρεπτικά συστατικά για ένα υγιές ανοσοποιητικό 
σύστημα.

Διατηρεί τα φυσιολογικά επίπεδα 
ενέργειας
Η αλόη βέρα είναι πλούσια σε βιταμίνη C, η 
οποία βοηθάει στη διατήρηση των φυσιολογικών 
επιπέδων ενέργειας.

Oδοντική υγιεινή
H αλόη βέρα είναι ιδιαίτερα ευεργετική για το στόμα 
και τα ούλα. Μια καθημερινή δόση ή δυο από τους 
αγαπημένους μας χυμούς αλόης μπορούν να 
υποστηρίξουν την υγεία των δοντιών σας.

Έως

ζελέ αλόης βέρα από το 
εσωτερικό του φύλλου


