
Aloe vera
prehransko dopolnilo
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Boswellia (slovensko bosvelija) je 
drevo s tisočletno tradicijo. Njen sok, bogat 
s terpenom, je služil kot redko darilo med 
žrtvovanji bogovom v starem Egiptu. Smola 
tega drevesa je zelo znano kadilo, ki je bilo 
v tistih časih kraljevsko darilo in bilo bolj 
dragoceno od zlata.

Izvleček Boswellie pomaga ohraniti funkcijo 
sklepov in ima “čistilni” učinek (anti-artritičen 
učinek). Prav tako prispeva k naravni 
proizvodnji kolagena in pripomore k okrepitvi 
kosti in sklepov.

Koencim Q10: Koencim Q10 je snov, 
podobna vitaminom. Je naravno prisotna 
v telesu vsakega posameznika, predvsem 
v možganih in celicah srčne mišice.  
Koencim Q10 ščiti telesne celice pred 
prezgodnjo obrabo, kar varuje celice in 
telo pred simptomi prezgodnjega staranja.

V telesu pomaga koencim Q10 zmanjšati 
število prostih radikalov, ima pozitiven 
učinek na krepitev odpornosti in na 
telesno obrambo. Prav tako lahko 
pozitivno vpliva na odpornost proti 
utrujenosti in spodbuja in poživlja telo med 
fizičnimi napori. Koencim Q10 se uporablja 
pri kronični utrujenosti, šibkosti in izgubi 
moči (zlasti v visoki starosti).

Zelen poper: Izvleček zelenega popra 
poveča učinek “aloe vere” in koencima 
Q10. Pospešuje absorpcijo zdravilnih 
učinkovin in pomaga doseči višjo, in s tem 
bolj učinkovito krvno koncentracijo.

Prehranska dopolnila Aloe Vera Essens + Boswellia (izvleček iz rastlin Boswellia) in
Aloe Vera Essens + Q10 (koencim Q10), vsebujeta izvleček iz rastlin Aloe Vera 
Barbadensis Miller, bogato mešanico vitaminov, mineralov, aminokislin in encimov.

60 kapsul | 33,75 €

Priporočen odmerek: 2 kapsuli dnevno (z veliko količino vode)



Aloe vera
prehransko dopolnilo
Aloe Vera – koncentrat z izvlečki zelišč

Aloe vera 
Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) 
je rastlina, ki pomaga ohranjati zdravo 
vrhnjo plast kože, pomaga ohranjati in 
krepiti imunski sistem ter odpornost proti 
mikroorganizmom. Ima pozitiven učinek 
proti utrujenosti, podpira prebavni sistem 
in prispeva k splošni blaginji organizma. 
Prav tako pomaga ohranjati normalno raven 
sladkorja v krvi. Blagodejno vpliva tudi na 
ženske reproduktivne organe in regulira 
menstrualni cikel.

Taraxacum Officinale (navadni regrat)
Izvleček iz korena „navadnega regrata“ 
pozitivno vpliva na raven holesterola v krvi, 
kar je koristno za srce in ožilje. Prispeva k 
pravilnemu delovanju prebavnega trakta in 
pomaga izboljšati prebavo.

Pegasti badelj
Izvleček semena „pegastega badlja“ ima 
hepatoprotektivni učinek, kar pomeni, da 
podpira pravilno delovanje jeter in pomaga 
ohranjati zdravo srce.

Velika kopriva
Izvleček listov „velike koprive“ podpira 
imuniteto oganizma. Prispeva k splošni 
telesni vitalnosti in daje življenjsko energijo. 
Ima pozitivni učinek na zdravo delovanje srca 
in dihalnega sistema. Prav tako vzpodbuja 
prekrvavitev in tako pomaga zmanjšati 
občutek težkih in utrujenih nog. Pozitiven 
učinek ima tudi na krepitev las, nohtov in 
kosti.

Holin 
Holin je bioaktivna snov, ki je bila predhodno 
uvrščena med B vitamin, in se zdaj uvršča 
med „kvazi-vitamine“ ali med „vitagene“, ki 
so za organizem pomembni kot gradbeni in 
energetski vir, v nasprotju z vitamini.

Prehransko dopolnilo “Aloe Vera koncentrat” s sladilom (iz rastline Stevia rebaudiana 
bertoni) vsebuje koncentrat “Aloe Vera Barbadensis Miller” (10:1), bioaktivne snovi,  
holin in izvlečke zelišč  “Taraxacum Officinale” (navadni regrat), “pegastega badlja” in 
“velike koprive”. 

100 ml | 13,95 €

Priporočen odmerek: 2x dnevno 2,5ml (1 čajna žlička = približno 5ml)


