
Bezkonkurencyjny Aloes ! 
Aloes to roślina, która w zasadzie nie ma konkurencji pod względem wszechstronności zastosowań i skuteczności działania. Nic 
dziwnego, że niezwykłe właściwości aloesu chętnie wykorzystują producenci leków i kosmetyków.

Aloes (zarówno jego miąższ, jak i sok świeży lub stężały po wysuszeniu, tzw. alona, a także żel, czyli miąższ po wypłukaniu z niego 
soku) jest bardzo ceniony jako lek i doskonały kosmetyk. 
Aloes zawiera wyjątkowo bogatą kompozycję związków i substancji, które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje działanie. 
Są w nich wszystkie witaminy rozpuszczalne w wodzie, liczne minerały -; m.in. pierwiastki śladowe - enzymy, kwasy organiczne, 
olejki lotne. W liściach znajduje się 18 z 22 aminokwasów występujących w ludzkim organizmie, a wśród nich jest 7 z 8 
aminokwasów egzogennych, których organizm nie może wytworzyć, a które są konieczne do prawidłowej produkcji białka. I 
wreszcie, są w nich także związki o właściwościach biostymulujących, pobudzających układ immunologiczny.

Poznaj pierwsze 10 powodów dlaczego warto wprowadzić Aloes do swojej diety:
Aloes poprawia odporność

Aloes dostarcza łatwo przyswajalnych witamin i minerałów, a ponadto mukopolisacharydów (m.in. acemannanu i glukomannanu), 
które pobudzają aktywność makrofagów niszczących bakterie i wirusy. Zwiększają też ilość substancji stymulujących układ 
immunologiczny. Poprawić odporność i wzmocnić organizm po chorobie pomogą np. soki i nalewki z aloesu.

Aloes chroni dziąsła

Aloes ma działanie bakteriobójcze, ogranicza także liczbę wirusów i chorobotwórczych grzybów, a jednocześnie pobudza regenerację
błon śluzowych i naskórka. Pasta do zębów z dodatkiem aloesu pomaga więc leczyć podrażnienia i stany zapalne dziąseł.

Aloes nawilża i regeneruje skórę

Aloes głęboko i bardzo szybko wnika w tkanki - wchłania się 4 razy szybciej niż woda - a ponadto zapewnia utrzymanie 
prawidłowego nawodnienia skóry przez długi czas. Oczyszcza, ujędrnia i regeneruje naskórek oraz poprawia miejscowe krążenie 
krwi. Dostarcza antyoksydanty pomagające zwalczać wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry. Ma naturalne filtry 
chroniące skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Mając cerę suchą, warto więc stosować kremy z aloesem.

Aloes łagodzi podrażnienia skóry

Aloes pomaga utrzymać na skórze lekko kwaśny odczyn, przez co staje się ona odporniejsza na różnego rodzaju podrażnienia. 
Ponadto zawiera enzymy przyśpieszające regenerację naskórka oraz aloektynę działającą przeciwzapalnie. Dlatego kosmetyki z 
wyciągiem z aloesu są doskonałe dla skóry wrażliwej oraz trądzikowej.

Aloes przyśpiesza gojenie się ran

Aloes aktywizuje fibroblasty (komórki tkanki łącznej) odpowiedzialne za gojenie się skóry i błon śluzowych. Poza tym ma działanie 
antyseptyczne, a dodatkowo łagodzi ból, swędzenie i obrzęk w miejscu zranienia. Wystarczy przyłożyć do rany przekrojony liść.

Aloes ochrania żołądek

Aloes hamuje wydzielanie kwasu solnego i pepsyny, substancji działających drażniąco na uszkodzoną śluzówkę żołądka, przez co 
ułatwia jej gojenie. Ponadto normalizuje pH żołądka na poziomie ok. 5,5 i niszczy drobnoustroje wywołujące stany zapalne. 
Wrzodowcom poleca się preparaty zawierające miąższ i żel aloesowy.

Aloes pomaga w zaparciach

W skórce pokrywającej liście aloesu znajdują się substancje o silnych właściwościach przeczyszczających – aloina i emodyna (duża 
porcja miazgi z liści może być niebezpieczna dla zdrowia). Niewielkie ilości tych substancji zawiera także sok. Są również w 
aptecznych preparatach przeczyszczających.

Aloes usprawnia trawienie

Aloes ma naturalne właściwości oczyszczające, redukuje niepożądane drobnoustroje w przewodzie pokarmowym i rewitalizuje 
prawidłową florę bakteryjną. Usprawnia funkcjonowanie jelit i przywraca równowagę kwasowo-zasadową w organizmie zakłóconą 
nieprawidłową dietą. Przy zaburzeniach trawienia warto regularnie zażywać miąższ aloesowy.

Aloes wzmacnia włosy

Aloes przyśpiesza krążenie krwi w drobnych naczyniach znajdujących się w skórze i jednocześnie dostarcza bogatą gamę witamin i 
minerałów. W rezultacie skóra głowy i cebulki włosowe są lepiej odżywione, a włosy mocniejsze, dlatego aloes bywa składnikiem 
odżywek i szamponów.

Aloes obniża poziom cukru we krwi

Aloes zawiera aktywne związki – wielocukry, a także witaminy i minerały (włącznie z chromem) oraz saponiny, B-sitosterol, kwasy 
salicylowe i aminokwasy - które zmniejszają poziom glukozy na czczo o ponad 100 mg/dl. Stwierdzono również, że u chorych z 
cukrzycą typu II preparaty aloesowe obniżają poziom trójglicerydów.



Żel do picia Aloe Vera z miodem – zdrowie z tradycją

Mało ktory produkt naturalny może się poszczycić tak udaną, trwającą
tysiące lat tradycją jak Aloe Vera. Zarowno meksykański lud Aztekow,
faraoni w starożytnym Egipcie czy Karol Wielki w czasie swych 
licznych podroży i wypraw wojennych – wszyscy oni potrafili docenić
prozdrowotne właściwości Aloe Vera. Dla stworzenia swojego 
pierwszego żelu do picia Aloe Vera, LR wzorowało się na tradycyjnej,
oryginalnej recepturze, ktorą na nowo odkrył i zapisał brazylijski 
franciszkanin o. Romano Zago. Jako szczegolnie wartościowe opisano
w niej połączenie żelu Aloe Vera i czystego miodu kwiatowego. LR 
zoptymalizowało tę recepturę zgodnie z najnowszymi wynikami 
badań naukowych. To przyniosło wyjątkowy rezultat: żel do picia 
Aloe Vera z miodem!

- 90% czystego żelu Aloe Vera
- 9% wartościowego miodu kwiatowego
- oryginalna receptura ojca Romano Zago
- szczególnie łagodny proces produkcji

Żel do picia Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym – dlaczego bez dodatku cukru?
Żel do picia Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym nie zawiera dodatku cukru (żadnego 
rodzaju). To istotna zaleta tego żelu. Zwłaszcza dla diabetykow ważne jest dbanie o 
niską zawartość cukru w codziennym pożywieniu oraz kontrolowanie tej ilości, aby 
utrzymywać możliwie stały poziom insuliny we krwi. Obecnie także wiele innych osob 
zwraca uwagę na to, aby nie spożywać zbyt dużo cukru. Właśnie z myślą o tych osobach
LR opracowało żel do picia Aloe Vera o smaku brzoskwiniowym.

Acemannan – cenny i ważny. Jeden z najważniejszych składnikow żelu z liści Aloe 
Vera to acemannan, ktory należy do mukopolisacharydow i jest magazynowany przez 
organizm w komorkach. Acemannan wykazuje dobroczynne działanie przede wszystkim
we wspołgraniu z wieloma innymi składnikami Aloe Vera.

- 98% czystego żelu z liścia Aloe Vera
- bez dodatku cukru (żadnego rodzaju)
- 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C2
- 0,054 jednostki chlebowej w dziennej porcji (odpowiedni dla diabetyków)
- smakuje dorosłym i dzieciom

Żel do picia Aloe Vera z miodem i ekstraktem pokrzywy – specjalista!

Wartościowy ekstrakt z pokrzywy połączony z 90% czystego żelu z liści Aloe Vera i 
7% miodu kwiatowego – oto Aloe Vera żel do picia Sivera. Prawdziwy specjalista!

Liście pokrzywy są znane z wysokiej zawartości naturalnego krzemu. Krzem to ważny
pierwiastek śladowy, ktory jest niezbędny dla naszego organizmu. To oznacza, że 
organizm musi otrzymywać ten składnik wraz z pożywieniem, ponieważ nie może go
samodzielnie wytworzyć.

Specjalista z ekstraktem z pokrzywy:
- 90% czystego żelu z liści Aloe Vera
- 7% miodu kwiatowego
- ekstrakt z pokrzywy

ŻELE DO PICIA AloeVera  :  

HONEY z miodem 1000 ml (80700) 109,00 zł
PEACH brzoskwiniowy bez cukru 1000 ml (980750) 119,00 zł
SIVERA z miodem kwiatowym i pokrzywą 1000 ml (80800) 119,00 zł

O inne zdrowe produkty zapytaj! Zapraszam...
Kontakt: Artur Manios Partner LR tel. 882-148-998, email: manios.artur@gmail.com
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