
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 en geen toegevoegde 
suikers om uw water een verfrissende, 
tropische smaak te geven.

BELANGRĲ KSTE 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 moeilĳ k zĳ n 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 geweldig smakende drank om u 
te helpen uw vloeistofi nname 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.

PROBEER OOK

Cell-U-Loss voedingssupplement met vitamine C, 
calcium, kalium, ijzer en botanische extracten.
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