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•  Wszystkie korzyÊci Mià˝szu 
Aloe Vera i Pomesteen Power 

•  Przepyszny napój  
w por´cznej saszetce

•  „Imponujàcy Koktajl 
Antyutleniajàcy”

Uwielbiasz korzyÊci Mià˝szu Aloe Vera. 

I uwielbiasz s∏odki, o˝ywczy smak 

oraz pot´g´ ORAC Forever Pomesteen 

Power, który zawiera granaty, gruszki, 

mangostan, maliny, je˝yny, jagody  

i wyciàg z pestek winogron. FLP wzi´∏o 

to, co najlepsze z obu tych napojów,  

i po∏àczy∏o w por´cznej, jednorazowej 

porcji! Forever Aloe2Go to gotowy 

napój zawsze i wsz´dzie – na biurku,  

w podró˝y, w samochodzie, na space-

rze. Chwyç po prostu saszetk´, oderwij 

w zaznaczonym miejscu i ju˝ masz 

dost´p do smacznych dobrodziejstw 

naszych dwóch od˝ywczych napojów!

Aloe2Go mo˝e daç ci przepyszny 

zastrzyk energii, jakiego potrze-

bujesz, wspierajàc twój organizm 

w´glowodanami z∏o˝onymi. ¸àczàc 

odÊwie˝ajàcy, s∏odki smak 

mangostanu (ze wzgl´du na wyborny 

smak nazywanego „królowà owoców”) 

i Mià˝szu Aloe Vera, stworzyliÊmy 

Imponujàcy Koktajl Antyutleniajàcy. 

Twój uk∏ad odpornoÊciowy nie 

b´dzie wiedzia∏, dzi´ki czemu jest 

w szczytowej formie – ale ty tak!

Granaty majà wi´cej antyutleniaczy 

ni˝ borówki, zielona herbata czy wino. 

Owoc mangostanu ma najwy˝szà 

zawartoÊç ksantonów wÊród 

owoców. Wed∏ug niektórych badaƒ 

ksantony sà nawet skuteczniejsze we 

wspieraniu uk∏adu odpornoÊciowego 

ni˝ witaminy C i E! Mià˝sz Aloe Vera 

stanowi naturalne wsparcie uk∏adu 

odpornoÊciowego ze wzgl´du na 

wysokà zawartoÊç polisacharydów 

i innych substancji od˝ywczych 

naturalnie wzmacniajàcych odpornoÊç.

Bioràc po uwag´ te efekty – a 

tak˝e pyszny smak i por´cznà form´ 

saszetki – b´dziesz si´ staraç, aby 

twoje zapasy wygodnych saszetek 

Aloe2Go nigdy nie uleg∏y wyczerpaniu!

WartoÊç od˝ywcza 	 100 g  1 porcja (88 ml)

WartoÊç energetyczna 211 kJ/50,73 kcal 45 kcal

W´glowodany 12,4 g 11 g

Sód 28 mg 25 mg

Witamina C 135,3 mg 120 mg (200%*) 
(jako kwas askorbinowy)

* % zalecanego dziennego spo˝ycia

INNE SK¸ADNIKI:

Sorbitol, kwas cytrynowy, 

sorbinian potasu, benzoesan sodu, 

guma ksantanowa, tokoferol.

OPAKOWANIE: 30 saszetek á 88 ml

SPOSÓB U˚YCIA: Przed u˝yciem 

wstrzàsnàç, oderwaç  

w zaznaczonym miejscu. ZawartoÊç  

saszetki wypiç jako jednà lub dwie 

porcje dziennie, najlepiej  

z posi∏kiem. Saszetk´ nie zu˝ytà  

do koƒca przechowywaç w lodówce, 

nie d∏u˝ej ni˝ dob´. Nie u˝ywaç, 

jeÊli saszetka jest uszkodzona.

Kod: 270

Forever Aloe2Go


