Gėrimai

Aloe Vera sultys
Kaip sukurta gamtos
- 99,7 proc. grynos vidinės alavijų lapų želės
- Be konservantų
- Palaiko gerą virškinimą
- Padeda išsaugoti stiprų imunitetą
- Gerina maisto medžiagų pasisavinimą
- Padeda išsaugoti natūralų energijos lygį
Įsivaizduokite, kad perpjaunate alavijo lapą ir vartojate želę tiesiai iš lapo.
Mūsų Aloe Vera sultys beveik tokios pat šviežios, kaip želė iš lapo! Šis
vertingas gėrimas, pirmasis gavęs Tarptautinės alavijų mokslo tarybos
(IASC) sertifikatą, patvirtinantį jo grynumą ir veiksmingumą, gaminamas iš
grynos vidinės lapų želės, ir jame nėra cukraus, gliuteno ir pridėtinių
konservantų.
Jau ne vieną šimtmetį alavijai vertinami dėl savo moksliškai patvirtintų odą
raminančių, vėsinančių ir drėkinančių savybių. Tačiau šis vertingas
augalas, kuriame yra unikalių polisacharidų ir maisto medžiagų, taip pat
labai naudingas vartojant jį į vidų.
Alavijai pasižymi natūraliomis valančiomis savybėmis, todėl padeda geriau
pasisavinti maisto medžiagas iš mūsų suvalgomo maisto virškinamajame
trakte bei skatina gerųjų bakterijų augimą. Alavijuose esantis unikalus
polisacharidas acemananas bei kitos maistinės medžiagos padeda
išsaugoti stiprų imunitetą. Acemananas yra vienas iš pagrindinių rodiklių, į
kurį atsižvelgia IASC vertindama alavijų kokybę, o Aloe Vera sultyse
acemanano yra beveik dvigubai daugiau, nei būtina pagal sertifikavimo
reikalavimus!
Aloe Vera sultys aseptiškai apdorojamos, todėl jos gaminamos be
konservantų, ir jame yra net 99,7 proc. grynos vidinės alavijų lapų želės.
Aloe Vera sultys išpilstomos į iš 100 proc. perdirbamų medžiagų
pagamintą „Tetra Pak“ pakuotę, kad jūs galėtumėte mėgautis gaivia,
neskiesta, vertingas savybes išsaugojusia alavijų žele, kaip ją sukūrė
gamta.
RMV* %

Maistinė
vertė

Energinė vertė
Riebalai
Angliavandeniai
iš kurių cukrų
Baltymai
Druska
Vitaminas C

8,8 kJ/2,1 kcal
0g
0,8 g
0g
0g
0,06 g
56 mg

SUDEDAMOSIOS DALYS: STABILIZUOTA VIDINĖ
ALAVIJŲ LAPŲ ŽELĖ (VIDINĖ ALAVIJŲ LAPŲ ŽELĖ 99,7 %,
ASKORBO RŪGŠTIS, CITRINOS RŪGŠTIS).

®

0,1 %
0,3 %
1%
70 %

* Referencinė
maistinė vertė (RMV)
% nurodo, kokią
kasdienio raciono dalį
sudaro vienoje
maisto produkto
porcijoje esantis
maisto medžiagos
kiekis.
Rekomendacijos
sudaromos remiantis
2000 kcal dieta.

KIEKIS
1 litras
VARTOJIMAS
Dienos dozė 120 ml. Prieš vartojimą gerai suplakite. Atidarę
laikykite šaldytuve vertikalioje padėtyje. Suvartokite per 30 dienų.

Kodas 715

