Kaj je Aloe vera?
Aloe vera je brezstebeljna subtropska rastlina, ki doseže višino

do 100cm. Aloa prihaja iz severnega dela Afrike, vendar jo gojijo po
celem svetu zaradi njenih blagodejnih učinkov. Aloa ima mesnate
zelene liste, čigar robovi so nazobčeni in imajo trnje.
Iz listov se pridobi bistra tekočina, ki se uporablja kot prehransko
dopolnilo zaradi svojih koristnih učinkov na področju zdravja. Zaradi
pomirjevalnega učinka, ki ga ima Aloe vera na koži, se pogosto
uporablja tudi na področju kozmetike. Klinične študije so pokazale
da gel, pridobljen iz Aloe vere, vsebuje aminokisline, vitamine,
minerale, encime, polisaharide in še veliko drugih koristnih snovi.

Aloe vera ESSENS
99,5% gel napitek

Aloe vera ESSENS se pridobiva iz listov vrste „Aloe vera Barbadensis
Miller“, ki je najvišje kakovosti. Rastline rastejo v naravnem okolju,
brez onesnaženosti, in sicer na področju Jaumave v Mehiki. Rastline
so BIO kakovosti, brez uporabe gnojil, insekticidov ali herbicidov pri
gojenju. Zalite so izključno z deževnico ali izvirsko vodo iz okoliških
gorovij. Kakovost surovin in proizvodnega procesa je razvidna tudi
iz številnih pridobljenih certifikatov.

Aloe vera pripomore k boljšemu
splošnemu fizičnemu počutju

www.essens.si

Aloe vera ESSENS

99,5% gel napitek z vitaminom C
99,5% gel napitek z grozdnim koncentratom
500 ml | 13,95 €
Prehransko dopolnilo
Gel Aloe vera 99,5%
Prehransko dopolnilo vsebuje naravni
99,5% gel z majhnimi koščki „Aloe vera
Barbadensis Miller“, ki prihaja iz Mehike in je
pripravljena po metodi Totaloe.
Ne vsebuje aloina.
Proizvajalec surovin je mednarodno
certificiran „International Scientific Council
for Aloe vera“, I.A.S.C.
Priporočen odmerek: 15 do 90 ml na dan v
večih odmerkih (1 žlica = približno 15 ml)
Vsebina: 500 ml
Sestava (z vitaminom C): Aloe vera
Barbadensis Miller Gel, askorbinska kislina
(vitamin C), ksantan, regulator kislosti,
citronska kislina, konzervansi, natrijev
benzoate in kalijev sorbat.
Sestava (z grozdnim koncentratom):
Aloe vera Barbadensis Miller Gel, fruktoza,
grozdni sok, aroma Aloe vera, ksantan,
regulator kislosti, citronska kislina, konzervansi,
natrijev benzoate in kalijev sorbat.
Shranjevanje: Hraniti na temperaturi +25 ° C.
Po odprtju, hraniti na temperaturi +6 ° C. Hraniti
izven dosega otrok!
Opozorilo: Ni primerno za otroke, mlajše od
3 let. Ne prekoračite priporočenega dnevnega
odmerka. Ne uporabljajte kot nadomestek
prehrane. Pred uporabo dobro pretresite.
V primeru posebnih zdravstvenih težav se
posvetujte z zdravnikom pred uporabo Aloe vere.

Aloe vera:
• Prispeva k zaščiti pred mikroorganizmi in
splošnemu dobremu telesnemu počutju
• Ima pozitiven učinek proti utrujenosti
• Spodbuja prebavo, prispeva k zdravemu
prebavnemu sistemu
• Pomaga vzdrževati normalno raven
sladkorja v krvi
• Prispeva k ohranjanju zdrave kože

Metoda TOTALOE
Omogoča predelavo “Aloe vere” in hkrati ohranitev 200
aktivnih snovi in več kot 75 vrst hranilnih snovi
TOTALOE metoda je sestavljena
iz naslednjih korakov:

Gel iz naših rastlin se pridobi po novi revolucionarni metodi
„Totaloe“, ki uporablja najnovejšo tehnologijo in znanje. Gel pri
predelavi ohrani vse pozitivne učinke, ki se nato prenesejo v
končne izdelke. Proces „Totaloe“ združuje tradicionalni način
ročne obdelave z drugimi fazami, ki zagotavljajo, da pridobljeni gel
ohranja visoko vsebnost zdravilnih učinkovin in je brez nezaželenih
sestavin. Izvrstno kakovost ne opredeljuje le način obdelave,
temveč tudi kakovost rastlin, ki so gojene v naravnem okolju
prelepe subtropske doline Jaumave.

Zbiranje listov
Pranje in odstranjevanje nečistoče
iz listov

Pasterizacija

Mikronizacija

Odrez zgornjega in
spodnjega dela listov, odtranitev trnja

Drobljenje filetov Aloe
(naravna celuloza)

Mikronizacija
Mikrobiološka
analiza

Pakiranje in
končna odprema

Filetiranje listov

Zbiranje olupkov, ki
se nato dajo nazaj v
sadovnjak kot zeleno
gnojilo

Mikronizacija je eden od načinov, kako povečati biološko razpoložljivost zdravil, naravnih snovi, vitaminov in mineralov. Vhodna surovina se postopoma mikronizira v delce, velike nekaj mikrometrov.
Nastala snov bo zagotovila večjo površino, in tako ustvarila pogoje
za izboljšanje in pospešitev raztapljanja v telesu ter doseganje večje
učinkovitosti pripravka.
Proizvajalec surovin “Aloe vera” ima sledeče certifikate:

