


Φαληαζηείηε λα θόβεηε ην 

θύιιν ηεο αιόεο θαη λα 

θαηαλαιώλεηε ην δειέ ηεο 

θαηεπζείαλ από ην θπηό 



Ο Forever Aloe Vera Gel 

είλαη όζν πην θνληά γίλεηαη 

ζην αιεζηλό θπηό 



ΑΛΟΗ ΒΔΡΑ 

 Έρεη θπζηθέο απνηνμηλσηηθέο ηδηόηεηεο 

 Βνεζά ην πεπηηθό ζύζηεκα λα εληνπίδεη θαη λα απνξξνθά ηα 

   ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ ιακβάλνπκε από ηηο ηξνθέο 

 Υπνζηεξίδεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

 Γηαηεξεί ηα θπζηνινγηθά επίπεδα ελέξγεηαο 



 Πηζηνπνίεζε IASC γηα ηελ αγλόηεηά ηεο 

 Τν εζσηεξηθό δειέ ηεο αιόεο βέξα ζπιιέγεηαη 

   κε ηα ρέξηα 

 Φσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ 

 Αθόκα πην θξέζθηα γεύζε  

 Αθόκα πην θπζηθή 

Η Αλόη – όπως προέρτεηαι 

από ηη θύζη 

ΑΛΟΗ ΒΔΡΑ 



Απηόο ν λένο ρπκόο ζαο πεξηέρεη 99,7% δειέ από 
ην εζσηεξηθό ηνπ θύιινπ, ην νπνίν ζπιιέγεηαη κε 
ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα λα γεπηείηε ό,ηη πην 
απζεληηθό, όπσο αθξηβώο πξνέξρεηαη από ηε 
θύζε. Ζ Αιόε βνεζάεη ζην δέξκα θαη ζην πεπηηθό 
ζύζηεκα. Δπίζεο ε Βηηακίλε C πνπ πεξηέρεη 
ζπλεηζθέξεη ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο κεηαβνιηθέο 
δηεξγαζίεο.   

FOREVER ALOE VERA GEL 



 99.7% αγλό δειέ από ην εζσηεξηθό θύιιν ηεο Αιόεο Βέξα 

 Φσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ  

 Φσξίο δάραξε 

 Πινύζηνο ζε βηηακίλε C 

 Φσξίο γινπηέλε 

 Σεκαληηθά πςειόηεξα επίπεδα αθεκαλλάλεο από απηά 

  πνπ απαηηνύληαη από ην Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό Σπκβνύιην 

  ηεο Αιόεο (IASC) 

 Nέα αζεπηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαηεξεί 300% 

  πεξηζζόηεξν ηηο βηηακίλεο ηεο Αιόεο 

 100% από αλαθπθιώζηκα πιηθά 

FOREVER ALOE VERA GEL 



σγκριηικά με ηην προγενέζηερη ζύνθεζη: 

 Μεγαιύηεξε πεξηεθηηθόηεηα αιόεο 

 Φσξίο πξνζζήθε ζπληεξεηηθώλ 

 Αθόκα πην θξέζθηα γεύζε 

 Αθόκα πην θπζηθόο 

 Εειέ από ην εζσηεξηθό ηνπ θύιινπ 

 

FOREVER ALOE VERA GEL 



ΑΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Σί είναι η αζηπηική 
διαδικαζία; 

 Μαο επηηξέπεη λα 
παξάγνπκε ρπκνύο 
ρσξίο ζπληεξεηηθά 

 Σε ζπζθεπαζία Tetra 
Pak 



ΑΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Γηαηεξεί 300% 
πεξηζζόηεξν ηηο 
βηηακίλεο ηεο 
Αιόεο  



Η ΓΤΝΑΜΗ ΣΗ ΑΛΟΗ ΒΔΡΑ ΟΠΩ 
 ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΦΤΗ 




