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Καλωσήρθατε
σε ένα ν έο γενναίο
κόσμο!
Σας καλωσορίζουμε σε έναν νέο,
πρωτοποριακό κόσμο
προϊόντων, εμπνευσμένο από την
βασική ανάγκη όλων, το νερό, σε
συνδυασμό με την κρητική,
βιολογική γέλη αλόης στην οποία,
σαν εταιρεία, έχουμε εντρυφήσει
στο μέγιστο βαθμό.
Η ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ, με πολυετή
εμπειρία στην καλλιέργεια αλόης
αλλά και στην παραγωγή
προϊόντων από κρητική,
βιολογική Αλόη, πρωτοτυπεί για
ακόμα μια φορά στην ελληνική
αγορά.
Με γνώμονα την καθημερινότητα,
τις σύγχρονες διατροφικές
συνήθειες αλλά και τις ανάγκες
των καταναλωτών, εμπλουτίζει την
γκάμα της με δυο σειρές
καινοτόμων προϊόντων σε
ποικιλία γεύσεων.
Με την ονομασία ALOE VERA MAX
ο σύγχρονος καταναλωτής
μπορεί πλέον να απολαύσει, αυτό
που εμείς ονομάσαμε, τα νερά του
μέλλοντος.
Νερό με αλόη σε 8 διαφορετικές
γεύσεις, ιδανικό για κάθε στιγμή
της ημέρας. Ένα προϊόν που
δροσίζει, τονώνει και απογειώνει
την διάθεση με τις φανταστικές
γεύσεις του.
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Ανθρακούχο νερό με αλόη σε 8
διαφορετικές γεύσεις. Οι θετικές
ιδιότητες του ανθρακούχου νερού
προστίθενται στο σύμπλεγμα
των ευεργετικών στοιχείων της
βιολογικής αλόης μας και με το
εκλεπτυσμένο άρωμα που
προσφέρει η κάθε γεύση, το
κάνουν να ξεχωρίζει.
Η νέα αγαπημένη συνήθεια, για
όλη την οικογένεια και για την κάθε
στιγμή έχει πλέον όνομα.
ALOE VERA MAX.
Φυσικά, όλα μας τα προϊόντα
είναι σχεδιασμένα και παράγονται
χωρίς σάκχαρα ή λιπαρά, με
εκρηκτικές γεύσεις που καλύπτουν
και τον πιο απαιτητικό
καταναλωτή.
Απολαμβάνονται καλύτερα
παγωμένα!
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ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΛΟΗ
PURE

NATURAL

FRUITY

FRESH

- Φυσική -

-Ροδάκινο -

- Μπανάνα -

- Φράουλα -

Ίσως ακούγεται
σαν στερεότυπο
αλλά η μόνη λέξη
που περιγράφει
την αλόη βέρα
με ακρίβεια είναι
¨μοναδική¨. Η
φυσική μας
γεύση, γνωστή σε
όλον τον κόσμο
επιβεβαιώνει
ακριβώς αυτό.

Ενθουσιάστε τις
αισθήσεις σας
με την ώριμη
γλυκιά γεύση
του ροδάκινου.
Συνδυασμένο
με την βιολογική
γέλη αλόης το
αποτέλεσμα είναι
εξαιρετικό.

Με την αυθεντική
γεύση μπανάνας,
αυτό το προϊόν
θα επαναφέρει μια
αγαπημένη γεύση
που έλειπε από την
αγορά μέχρι τώρα.

Η ισορροπία ανάμεσα
στη γλυκύτητα και
στην οξύτητα είναι
πολύ σημαντική
για τη γεύση της
φράουλας. Είμαστε
πολύ περήφανοι που
καταφέραμε να τα
αποδώσουμε στο
προϊόν μας με 100%
ακρίβεια.

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-101

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-102

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-103

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-104
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Νερό με αλόη 0,5lt // Κούτα 12 τεμαχίων

Καλώς ήρθατε στο νέο κόσμο του σύγχρονου νερού. Η Αλόη βέρα και τα
πασίγνωστα οφέλη της, σε συνδυασμό με νερό και διάφορες γεύσεις, χωρίς
ζάχαρη, λιπαρά ή χρωστικές, οδήγησαν σε αυτή τη σειρά προϊόντων. Μια νέα
εποχή που αφορά στην βασική ανάγκη του κόσμου. Το νερό φυσικά!

MIXED

VIVID

INSPIRING

FAMOUS

- Φρούτα του δάσους -

- Λεμόνι -

- Καρπούζι -

- Ανανάς -

Ένας συνδυασμός
γλυκών και
ξινών γεύσεων
από ανάμεικτα
μούρα που δίνει
μια πλούσια και
μυστηριώδη εμπειρία
σε αυτούς που
τα δοκιμάζουν. Η
βιολογική μας γέλη
ολοκληρώνει το
αριστούργημα.

Η χαρακτηριστική
ξινή γεύση λεμονιού
το κάνει ένα κύριο
συστατικό για ένα
ακόμα επιτυχημένο
προϊόν. Στο
σύγχρονο κόσμο
του νερού της
αλόης βέρα δεν θα
μπορούσε να λείπει
το λεμόνι.

Το καρπούζι
μπορούμε εύκολα
να το αποκαλέσουμε
το ¨σήμα κατατεθέν¨
του καλοκαιριού. Με
τη ζωηρή του γεύση,
οι καταναλωτές θα
απολαμβάνουν
την αίσθηση του
καλοκαιριού για όλο
το χρόνο.

Μια ζωηρή τροπική
γεύση, έντονα
φρουτώδη που
ισορροπεί τη
γλυκύτητα με τη
στιφάδα. Μια γεύση
δημοφιλής ανάμεσα
στους καταναλωτές
όλων των ηλικιών
σε όλον τον κόσμο.
Ο ανανάς και η
αλόη έπρεπε να
συναντηθούν!

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-105

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-106

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-107

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-108

Παλέτα 105 κούτες //1260τεμ.
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ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
ΜΕ ΑΛΟΗ

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-101

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΠΑΝΑΝΑ

Γνωρίστε την πιο αγνή μας
εκδοχή, γευτείτε τη φύση
και ενισχύστε τις αισθήσεις
σας.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-105

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ

Το φραγκοστάφυλο είναι
η γεύση που θα σας
ενθουσιάσει. Κατευθείαν
από το δάσος.
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Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-102

Μια δυνατή υπενθύμιση
της πολύ γνωστής γεύσης
της μπανάνας.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-106

ΚΑΡΥΔΑ

Γι’ αυτούς που έχουν
έντονη επιθυμία για γλυκό.
Θα σας ενθουσιάσει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ανθρακούχο νερό με αλόη 0,275lt

Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία της Αλόης βέρα, δεν θα μπορούσαμε
να παραλείψουμε μια από τις διάσημες κατηγορίες προϊόντων. Το ανθρακούχο νερό!
Προσθέτοντας τη βιολογική γέλη της αλόης μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, λιπαρών ή
χρωστικών, δημιουργήσαμε μια σειρά από οχτώ διαφορετικές γεύσεις
και οδεύουμε προς τα αστέρια.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-103

ΦΡΑΟΥΛΑ

Χιλιάδες φυσαλίδες
φράουλας θα
φρεσκάρουν τη γεύση
σας.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-107

ΑΝΑΝΑΣ

Στην υγειά του
καλοκαιριού. Από
την πρώτη γουλιά θα
ενθουσιαστείτε.
Κούτα 12 τεμαχίων Παλέτα 105 κούτες //1260τεμ.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-104

ΛΕΜΟΝΙ

Γι’ αυτούς που αγαπούν
το λεμόνι φτιάξαμε αυτό
το αριστούργημα. Το ξινό
είναι πάντα επιθυμητό.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-108

ΜΑΣΤΙΧΑ

Η απάντηση στην
παγκόσμια τάση. Η
μαστίχα φυσικά, αλλά με
αλόη!
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Επικοινωνήστε μαζί μας:
www.aloeveramax.gr | sales@aloeveramax.gr
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Προϊόντα της:
ALOE VERA HELLAS
www.aloevera-hellas.gr
info@aloeverahellas.gr
Crete, Greece | T. +30 2810 381818

