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

QUANTIDADE POR TOMA  % Dose Diária *
Calorias  120
Total de Gorduras 0 g 0%
Sódio 60 mg 3%
Total Hidratos de Carbono 30 g 10%
 Açúcares 18 g
Proteínas 0 g 0%
* Percentagem da Dose Diária baseada numa dieta de 2000 calorias

O Aloe Berry Nectar contém na sua base 
todos os benefícios encontrados no nosso 
Aloe Vera Gel mais os benefícios do Arando 
e Maçã.  

Para além da reputação do Arando como 
sendo um agente de “limpeza” para o tracto 
urinário, o Arando também é uma fonte 
natural de poderosos antioxidantes conhe-
cidos como Proantocianidinas Oligoméri-
cas (OPC’s). 

O sumo de Maçã também é notável pelo 
seu teor de potássio bem como pela bené-
fica pectina de fruta. 

Pode beber o Aloe Berry Nectar com as re-
feições ou só por si. O sabor delicioso é total-
mente natural e preparado com uma mistura 
de Arandos frescos e Maçãs doces e maduras. A 
frutose adicionada (um açúcar natural da fruta) 
adoça o sumo o suficiente para ser agradável 
tanto para adultos como para crianças. 

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

Cód.: 034

PONTOS-CHAVE

• Todos os benefícios do Aloe Vera 

com o sabor doce do Arando 

 e da Maçã

• Contém Proantocianidinas Oligo-

méricas (OPCs) e outros antioxi-

dantes bioflavonoides 

• Suporte natural para a manutenção 

do tracto urinário saudável. 
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. 

SUMOS

Aloe Berry Nectar
Sumo de Aloe Vera e Arandos

INGREDIENTES
Gel de Aloe Vera Estabilizado; Fructose; 
Sumo Natural Concentrado de Arando e 
Maçã (Aromatizantes); Sorbitol; Ácido 
Ascórbico (Antioxidante); Ácido Cítrico; 
Sorbato de Potássio (para proteger o sa-
bor); Benzoato de Sódio (para proteger o 
sabor); Goma Xantana; Tocoferol (Antio-
xidante). 


