
Controlo de Peso

Produzido a partir da folha de aloé, o 
Concentrado de Herbal Aloé está também 
disponível com sabor a manga. É uma 
bebida refrescante com sumo de aloé vera 
e sem adição de açúcar, que dá à água 
um sabor refrescante e tropical.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
•	 Contém 40% de sumo de Aloé Vera, derivado da folha de aloé vera.

•	 A folha de Aloé Vera é cuidadosamente colhida, para assegurar o mais elevado grau 
de pureza.

•	 O gel de Aloé é extraído através de um processo a frio, a melhor forma de garantir a 
mais elevada qualidade do gel.

•	 Baixo em calorias e sem adição de açúcar.

•	 Dilua o Concentrado de Herbal Aloé em água, para obter um sabor refrescante, que 
o pode ajudar a atingir a ingestão recomendada de 2 a 2,5 litros de líquidos por dia.

COMO É QUE ESTE PRODUTO 
O PODE AJUDAR?
Quando se tem um estilo de vida atarefado e ativo ou se está a tentar controlar o 
peso, pode ser difícil assegurar o consumo recomendado de 2 litros de líquidos por 
dia. O Concentrado de Herbal Aloé é a forma ideal para desfrutar de uma bebida 
refrescante, equilibrada e saborosa, ajudando-o assim a aumentar o consumo 
de líquidos.

Uma alternativa mais equilibrada às bebidas com gás, ricas em açúcar e calorias.

MODO DE EMPREGO
Diluir 3-4 tampas cheias (15-20 ml) em 125 ml de água.

EXPERIMENTE TAMBÉM

Vitaminas, Minerais e Plantas, um suplemento 
alimentar com vitamina  C, cálcio, potássio 
e magnésio.
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