
Aloe vera
Étrend-kiegészítők
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: A boswellia növény (magyarul 
tömjénfa) egy fa, amelynek használata több 
ezer éves hagyományokra tekint vissza. A 
terpénekben gazdag nedv ritka áldozatok 
bemutatására szolgált az isteneknek az 
ókori Egyiptomban. A fa gyantája a híres 
tömjén, amely abban az időben nagyobb 
értéket képviselt, mint az arany, királyi 
ajándék volt.

A Boswellia kivonat segít megőrizni az 
ízületek normális működését, és „tisztító“ 
hatást fejt ki (anti-arthritis hatás). Hozzájárul 
a természetes kollagén előállításához és 
fokozza a csontok és ízületek működését.

Q10 koenzim: A Q10 koenzim 
a vitaminokhoz hasonló anyag. 
Természetesen található meg a 
szervezetben, különösen az agyban és 
a szívizomsejtekben. A Q10 koenzim 
hatása, hogy védi a szervezet sejtjeit az 
idő előtti kopástól, természetesen védi a 
sejteket és a szervezetet a korai öregedés 
tüneteitől.

Csökkenti a szabad gyököket a 
szervezetben, pozitív hatása van az 
immunitásra és a szervezet védekező 
képességére. Pozitívan befolyásolhatja 
a fáradtságérzet kialakulását és emeli 
a szervezet energia szintjét a fizikai 
terhelés során. A Q10 koenzim alkalmazási 
területei a krónikus fáradtság, gyengeség, 
erőtlenség (különösen idős korban).

Zöldbors: A zöldbors kivonat fokozza az 
Aloe vera és a Q10 koenzim hatását. 
Serkenti a hatóanyagok felszívódását, 
és segít elérni a magasabb és ezáltal 
hatékonyabb szintjüket a véráramban.

Az Aloe Vera Essens+Boswellia (Boswellia növényi kivonattal) és az Aloe Vera Essens 
+ Q10 értend-kiegészítők az Aloe vera Barbadensis Miller kivonatát tartalmazzák, 
vitaminokban, ásványi anyagokban, aminosavakban és enzimekben gazdagok.

60 kapszula | 9 790 Ft
Adagolása: napi 2 kapszula (bőséges folyadékkal bevéve)



Aloe vera
Aloe Vera – koncentrátum gyógynövény kivonatokkal

Aloe vera 
Az Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 
egy növény, amely segít fenntartani a 
bőr hámrétegének egészségét és erősíti 
az immunrendszert, véd a behatoló 
mikroorganizmusok ellen. Jótékony 
hatással bír a fáradtságérzetre, támogatja 
az emésztőrendszert, és hozzájárul a 
szervezet általános jó közérzetéhez. Segít 
fenntartani a normál vércukorszintet. 
Kedvezően befolyásolja a női nemi szervek 
működését, segít a menstruációs ciklus 
szabályozásában.

Taraxacum Officinale (közönséges 
pitypang)
A közönséges pitypang gyökerének kivonata 
pozitív hatással bír a vér koleszterin 
szintjének szabályozására, ezáltal a 
védi a szív-és érrendszert. Hozzájárul az 
emésztőrendszer jó működéséhez, segíti az 
emésztést.

Máriatövis

A máriatövis mag kivonatának májvédő 
hatása van, támogatja a megfelelő 
májműködést, továbbá segít megőrizni a 
szív egészségét.

Csalán
A csalán levelének kivonata támogatja 
a szervezet immunitását. Hozzájárul 
az általános fizikai vitalitáshoz és 
életenergiához. Jótékony hatással van a szív 
egészségére és a légző rendszerre. Elősegíti 
a vénás keringés jobb működését, ezáltal 
csökkenti a nehéz és fáradt láb érzést. 
Pozitív hatása révén erősíti a hajat, körmöt 
és a csontokat.

Kolin
A kolin egy bioaktív anyag, melyet korábban 
a B-vitaminok közé soroltak, most a 
„kvázi-vitaminok”, vagy “vitagensek” közé 
sorolják, melyek a vitaminokkal ellentétben a 
szervezet építésében és energia ellátásában 
bírnak jelentőséggel.

Az „Aloe Vera koncentrátum“ édesítőszerrel készült (Stevia rebaudiana Bertoni 
kivonattal) és az „Aloe Vera Barbadensis Miller“ (10:1) koncentrátumát tartalmazza, 
továbbá bioaktív anyagokat, mint a kolin és „Taraxacum officinale“ (közönséges 
pitypang), „Máriatövis“ és „Csalán” fűszernövények kivonatait.

100 ml | 3 900 Ft
Adagolása: napi 2x2,5 ml (1 teáskanál = kb. 5 ml)


