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PONTOS-CHAVE

• Todos os benefícios do Gel de Aloe 

Vera e do Forever Pomesteen Power® 

• Bebida nutritiva e de óptimo sabor 

numa embalagem prática 

• Inovador “ Cocktail Antioxidante” o 

seu sistema imunitário sai reforçado

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Quantidade da Toma - 88,7 ml

Tomas por Embalagem - 1

QUANTIDADE POR TOMA  %  Dose Diária*
Calorias 40
Hidratos de Carbono totais 10 g 4 %     
 Açúcares 8 g  
Sódio  20 mg 1 %
Vitamina C (como ácido ascóbico) 28 mg 45 %
Mistura patenteada  88.7 ml †    
Aloe Vera Gel Estabilizado; Sumo de Romã, sumo de Pêra, Sumo de Mangostão (Garcinia mangostana L.), 
Sumo de Framboesa, Sumo de Amoras Silvestres, Sumo de Mirtilos e Extracto de Semente de Uva. 
* Percentagem de Dose Diária baseado numa dieta de 2000 calorias

† Dose Diária não estabelecida

OUTROS INGREDIENTES
Ácido Cítrico; Sorbato de Potássio (para 
proteger o sabor); Tocoferol (Antioxidan-
te). 

CONTEÚDO
88,7 ml. 
Disponível em 30 embalagens individuais.
Contém 100% de Sumo

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

Forever Aloe2Go®

Adora os benefícios do Aloe Vera e adora 
o sabor doce e nutritivo da bebida antioxi-
dante Forever Pomesteen Power® que con-
tém sumos de frutos de romã, pêra, man-
gostão, framboesa, amora silvestre, mirtilo 
e extracto de sementes de uva? 

A Forever Living Products aproveitou 
as duas deliciosas e nutritivas bebidas 
e combinou-as numa única – Aloe2Go. 
O resultado é um sumo delicioso dispo-
nível em embalagens de alumínio indi-
viduais de fácil transporte e de uma só 
toma!  

O Forever Aloe2Go está pronto a beber em 
qualquer lugar – no seu escritório, no gi-

násio, no carro e onde desejar a qualquer 
hora. Abra a embalagem de fácil abertura 
e delicie-se com sabores benéficos destas 
duas bebidas em uma. 

O Forever Aloe2Go® de óptimo sabor 
dá-lhe toda a energia que necessita, for-
necendo ao organismo complexos de hi-
dratos de carbono. Ao combinar o sumo 
do refrescante e saboroso fruto, Mangos-
tão (conhecido pelo “Rainha das Frutas” 
e pelo seu sabor exótico) e o Aloe Vera 
Gel, criámos um Cocktail Antioxidante 
de última geração. O seu sistema imuni-
tário não saberá o que o mantém em tão 
boa forma – mas Você sim e sentirá os 
benefícios!  

A Romã contém mais antioxidantes que os 
mirtilos, chá verde ou vinho e o Mangostão 
possui mais xantonas que qualquer outra 
fruta. Alguns estudos provaram que as xan-
tonas são ainda melhores que as Vitaminas 
C e E para estimular funcionamento do sis-
tema imunitário. O Gel de Aloe fornece um 
reforço natural ao sistema imunitário devi-
do ao elevado conteúdo em polisacaridos 
e outros agentes estimulantes do sistema 
imunitário. 

Tendo em conta estes resultados – conjun-
tamente com o delicioso sabor e teor nutri-
tivo e a prática embalagem pronta a utilizar 
– vai querer assegurar-se que o seu stock de 
Aloe2Go nunca se esgote! 

MODO DE USAR
Tome o conteúdo de uma embalagem, em 
uma só vez ou repartindo em duas vezes ao 
dia, de preferência antes das refeições. 
Deve manter no frigorífico depois de aber-
to. Para obter os melhores resultados, tome 
a porção não utilizada num período de 24 
horas. Não consumir no caso da embala-
gem se  encontrar danificada. 


