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PONTOS-CHAVE

• Todos os benefícios do Gel

 de Aloe Vera

• Bebida refrescante com sabor

 a pêssego

• Ideal para crianças

• Com pedaços de Puro Aloe Vera 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por toma - 240 ml
Toma por garrafa - Cerca de 4

QUANTIDADE POR TOMA   % Dose Diária *
Calorias   100
Total de Gorduras  0 g 0%
Sódio  70 mg 3%
Total Hidratos de Carbono  24 g 8%
 Açúcares  18 g
Proteínas  0 g 0%
* Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

Forever Aloe Bits n’Peaches®

Sumo de Aloe Vera e Pêssego

SUMOS

Deve sempre consultar o seu médico de família se tiver algum problema de saúde.    

O sumo de Aloe e Pêssegos oferece mais um 
sabor delicioso para apreciar o Aloe Vera 
Gel 100% estabilizado com o sabor natural 
e concentrado de pêssego. Uma sensação de 
sabor diferente de qualquer outra, contém 
pedaços de Aloe Vera puro que vão acentuar 
o sabor do pêssego maduro.

Há muitos séculos que as pessoas em todo 
o mundo têm usado o Aloe Vera pelos 
seus benefícios para a saúde. A adição de 

INGREDIENTES
Gel de Aloe Vera Estabilizado (com pe-
daços de polpa), Frutose, Aroma natural 
de pêssego, Ácido Cítrico, Concentrado 
Natural de Pêssego, Sorbato de Potássio 
(para proteger o sabor), Benzoato de Só-
dio (para proteger o sabor), Ácido Ascór-
bico (Antioxidante), Tocoferol (Antioxi-
dante). 

CONTEÚDO
1 litro.
Contém 100% de Sumo.

MODO DE USAR
Agite bem e beba cerca de 60 a 120 ml de polpa, 
uma a duas vezes ao dia. Pode ser tomado puro 
ou ser-lhe adicionado água ou sumo natural. 
Deve manter no frigorífico depois de aberto.  

pêssegos fornece carotenóides - preciosos 
como antioxidantes e fonte de vitamina A,  
essenciais para a manutenção da função do 
sistema imunitário.

O Forever Aloe Bits n’Peaches oferece muitos 
ingredientes saudáveis - todos reunidos numa 
bebida de sabor delicioso. Beber este sumo de 
pêssego com gelo ou misturado com sumo de 
fruta, permite desfrutar de um sabor da na-
tureza delicioso em qualquer altura do dia.


