
Aloe vera
suplimente nutritive
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Planta Boswellia (în cehă 
kadidlovník) este un arbore a cărui utilizare 
are mii de ani tradiție. Seva, bogată în 
terpene, a servit ca un sacrificiu adus zeilor 
din Egiptul antic. Rășina acestui copac este 
tămâia, care, pe acele timpuri  a fost mai 
prețioasă decât aurul, ca un cadou regal.

Extractul de Boswellia ajută la menținerea 
articulațiilor, sănătoase, și are un efect 
de „curățare“ (efect anti-artritic). Aceasta 
poate contribuii, de asemenea, la producția 
naturală de colagen și acționează în 
îmbunătățirea oaselor și a articulațiilor.

Coenzima Q10: Coenzima Q10 este o 
substanță asemănătoare vitaminelelor. Se 
găsește în mod natural în corpul fiecărui 
individ, în special în creier și celulele 
musculare cardiace. Efectul  coenzimei 
Q10 protejează celulele organismului de 
uzura prematură, protejând în mod natural 
celulele și întregul corp de simptomele de 
îmbătrânire prematură.

Q10 ajută la reducerea radicalilor liberi 
din organism, are un efect pozitiv în 
consolidarea imunității și protejarea 
organismului.  De asemenea, influențează 
pozitiv rezistența la oboseală și facilitează 
energia corpului în timpul efortului fizic. 
Coenzima Q10 este utilă în combaterea 
oboselii cronice, slăbiciune și pierderea 
puterii(mai ales la bătrânețe).

Piper verde
Extractul de piper verde crește efectul 
acțiunii  Aloei vera și coenzimei Q10. 
El stimulează absorbția substanțelor 
active, și ajută la atingerea unui nivel mai 
ridicat, eficient, al circulației sângelui.

Suplimente alimentare Aloe Vera Essens + Boswellia (Extract din plante Boswellia) 
și Aloe Vera Essens + Q10 (coenzima Q10), conțin un extract din planta Aloe Vera 
Barbadensis Miller, un amestec bogat de vitamine, minerale, aminoacizi și enzime.

60 capsule | 33,75 €

Dozaj recomandat: 2 capsule pe zi (se bea cu o cantitate adecvată de lichid)



Aloe vera
supliment alimentar
Aloe Vera - concentrat cu extracte de plante

Aloe vera 
Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) este 
o plantă care ajută la menținerea sănătoasă a 
stratului epitelial al pielii, ajută la menținerea 
și întărirea sistemului imunitar, imunitate 
împotriva microorganismelor. Ea are un 
efect pozitiv împotriva oboselii, sprijină 
sistemul digestiv și contribuie la bunăstarea 
generală a organismului. De asemenea, ajută 
la menținerea normală a nivelului de zahar 
din sânge. Eficient îmbunătățește starea 
organelelor de reproducere feminine, reglează 
ciclul menstrual.
Taraxacum officinale (păpădie – în limbaj 
popular)
Extractul din rădăcina plantei  „păpădie“  (în 
limbaj popular) are un efect pozitiv asupra 
nivelului de colesterol din sânge; astfel că 
este benefic pentru sistemul cardiovascular. 
Acesta contribuie la buna funcționare a 
tractului digestiv și ajută digestia.
Lapte de ciulin
Extractul din semințele de „ciulin“, are 
efecte hepatoprotectoare, susținând o bună 
funcționare a ficatului. Aceasta ajută la 
menținerea unei inimi sănătoase. 
Urzica
Extractul din frunzele „Urzicii“ susține 
imunitatea organismului. Aceasta contribuie 
la vitalitatea fizică generală și la energia 
vitală. Ea are efecte benefice pentru 
sănătatea inimii și a sistemului respirator. De 
asemenea, îmbunătățește circulația venoasă 
și, astfel, ajută la reducerea senzației de 
picioare grele și obosite. Ea are un efect 
pozitiv asupra consolidării structurii părului, 
unghiilor și a oaselor.

Colina
Colina este o substanță bioactivă care a fost 
anterior clasată printre grupa vitaminelor 
B, iar acum este clasată printre „cvasi-
vitamine“ având o mare importanță pentru 
organism, constituind o resursă de energie, 
împreună cu vitaminele.

Suplimentul alimentar „concentrat de Aloe Vera“ cu îndulcitor (din planta Stevia 
rebaudiana bertoni) conține un concentrat de „Aloe Vera Barbadensis Miller „ (10:1), 
substanță bioactivă, colină, și extracte de plante „Taraxacum officinale“ (păpădie – în 
limbaj popular), „ lapte de ciulin „ și „Urzică“.

100 ml | 13,45 €

Dozaj recomandat: 2 x 2.5 ml pe zi (1 linguriță = aproximativ 5 ml)


