HERBAL
ALOËDRANK
MANGO

Voedingswaarde-informatie
Portiegrootte: 15 ml (3 doppen)
Aantal porties per fles: 31
Per 100 ml

Per portie (15 ml)

Energie

13 kcal
(56 kJ)

2 kcal
(9 kJ)

Eiwitten

0,07 g

0,01 g

Koolhydraten

3,2 g

0,5 g

0,13 g

0,02 g

0g

0g

0g

0g

waarvan: suikers
Vetten
waarvan: verzadigd vet
Voedingsvezels

Natrium

0g

0g

0,03 g

0g

Ingrediënten:
Water, gezuiverd Aloe Vera sap- uit het blad (Aloe barbadensis, 40 %),
zuurteregelaar (citroenzuur), natuurlijk mangoaroma met andere natuurlijke
aromastoffen, conserveermiddelen (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat),
zoetstof (sucralose), kamille-extract (Matricaria chamomilla).
Kijk voor de actuele ingrediënten en voedingswaarden op de productverpakking.

Gewichtsbeheersing
De Herbal Aloëdrank, gemaakt van het verzachtende aloë verablad, is nu verkrij gbaar
in mangosmaak. Het is een verfrissende drank die aloë verasap bevat om uw water een
verfrissende, tropische smaak te geven. Zonder toegevoegde suikers.
BELANGRIJKSTE VOORDELEN
• Bevat 40% aloë verasap afkomstig van het aloë verablad
• Het aloë verablad is zorgvuldig geplukt en met de hand gefileerd om zo de hoogste
puurheid te garanderen
• De aloëgel wordt gewonnen met behulp van koude verwerking, wat de beste manier
is om de hoogste kwaliteit gel te krijgen
• Bevat geen toegevoegde suikers en is laag in calorieën
• Voeg Herbal aloësiroop toe aan water om een verfrissende en verzachtende drank
te krijgen die u kan stimuleren meer water te drinken en dus kan helpen bij het
behalen van de benodigde vloeistofinname van 2-2,5 liter per dag

HOE KAN HET U HELPEN?

Of u nu uw gewicht probeert te beheersen of een druk en actief leven leidt, het kan
soms moeilijk zijn om uw lichaam te voorzien van de benodigde 2-2,5 liter vocht
iedere dag. De Herbal aloësiroop in de smaak mango biedt een ideale manier om te
genieten van een evenwichtige, verfrissende en lekker smakende drank om u te helpen
uw vloeistofinname te verhogen.
Een evenwichtiger alternatief voor de suikerhoudende frisdranken die veel
calorieën bevatten.

GEBRUIK
Meng 3-4 dopjes (15-20 ml) met een ½ kopje (120 ml) water.

