Aloe Bits n' Peaches
Stručná charakteristika:
Šťáva (džus), vyrobená ze 100% aloe vera gelu doplněna o přírodní
broskvovou příchuť a kousky aloe. Jedná se o významný doplněk potravy
s obsahem mnoha vitamínů, aminokyselin, minerálních látek a živých
enzymů, saponinů a antrachinonů. Jeho používání je skvělou cestou ke
znovunabytí Vašeho zdraví, protože se jedná o výjimečný detoxikační
prostředek a posilovač imunitního systému.
Obsah, forma: 1 litr, kanystřík s gelem
Dávkování: 20 až 120 ml denně
Popis a účel:
Obsahuje ty samé zdravé složky, které se nacházejí v našem čerstvém, stabilizovaném aloe vera gelu.
Forever Aloe Bits n´ Peaches chutná se svou přírodní broskvovou příchutí skvěle hlavně dětem.
Kousky aloe obsažené v nápoji mu dávají vynikající strukturu, a v kombinaci s broskvovým koncentrátem
znamená osvěžující přírůstek do naší řady šťáv z aloe vera. Jeho denní užívání představuje vynikající
výživné složky a nabízí všechny výhody stabilizovaného gelu z aloe vera s osvěžující rozdílnou chutí.
Je to jedna z nejlepších přírodních potravinových složek na této planetě a přichází k vám se schvalující
pečetí Mezinárodní vědecké rady aloe, aby vám zaručila nejvyšší kvalitu. Nalijte tuto specialitu na kostky
ledu a potěšte se lahodnou chutí přírodního daru v jakékoli denní době.
Složení:
Čerstvý gel z aloe vera včetně kousků dužiny (91,09%), fruktóza, přírodní broskvová příchuť, kyselina
citrónová, přírodní broskvový koncentrát, sorbát draselný, benzoan sodný (k udržení chuti a čerstvosti),
kyselina askorbová, tokoferol.

Nápoje z Aloe vera

Aloe vera je pro své léčivé vlastnosti používána mnoha civilizacemi na celém světě již po staletí. Nyní i vy
můžete poznat její schopnosti ve čtyřech variantách zdravých nápojů z čerstvé stabilizované aloe vera Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits ´n Peaches a nově Forever Freedom.
Ačkoliv jsou popsány jako nápoje, je lepší brát je jako tekutou výživnou stravu. Aloe vera přírodně obsahuje
více než 75 různých živin a poskytuje bohatý doplněk pro zdravou výživu. Nikdo přesně neví, proč je aloe
tak úspěšná. Může to být rovnováha živin, stejně jako živiny samy o sobě. Aloe pracuje s "vnitřním
doktorem", naším imunitním systémem, a doplňuje živiny podle potřeby. Užívejte jakýkoli z těchto čtyř
nápojů na denní bázi a pomůžete trávicímu systému a absorpci nutrientů, doplníte do vaší stravy vitaminy,
minerály a aminokyseliny a navíc podpoříte zdravý životní styl.
Základní ingrediencí všech tří druhů je ryzí gel z aloe vera. K němu je přidáno jen minimální množství
zvláštních složek, nutných ke stabilizaci gelu podle našeho patentovaného procesu. Někteří výrobci uvádějí
na etiketách "stabilizovaný aloe vera gel", ale složky, které učinily ze surového gelu stabilizovaný gel, již
neuvedou. Ve Forever Living pevně důvěřujeme našemu procesu stabilizace, jsme hrdi na naše úspěchy a
rádi poskytneme tuto informaci našim zákazníkům.
Cena: 818 Kč

