е субтропично растение без стебло , което
достига размери до 100 см . Алоето произлиза от Северна
Африка, но благодарение на положителното му въздействие,
в днешно време се отглежда в много държави . Листата на
алоето са зелени, плътни, с назъбени ръбове и малки шипове.
От листото получаваме гъст, желатинов , прозрачен гел, който
има положителен ефект върху здравето и се използва като
хранителна добавка . Алое Вера лекува и успокоява кожата
и по тази причина козметичната индустрия го използва за
своите цели . Клиничните изследваня показват , че гела от
Алое съдържа аминокислеини , витамини , минерали , ензими,
полизахариди и други агенти с положителен ефект.

Aloe vera ESSENS

Алое Вера от ESSENS е продукт от листата на Aloe Vera
Barbadensis Miler. Това растение се отглежда в Мексико в
областа Яумаве. Растенията са отглеждани в екологично чиста
среда-органично. В процеса на отглеждане не се използват
никакви торове , инсектициди или хербициди . Растенията
се поливат с дъждовна вода или вода от близките извори.
Качеството на суровината и производствения процес е
гарантиран от множество сертификати и институции.

ESSENS EUROPE SE
Drobneho 558/45a
602 00 Brno
www.essens.bg

Aloe vera ESSENS
500 мл. | 26,90 лв.
Хранителна добавка
Алое Вера гел 99,5%
Хранителната добавка съдържа натурален
99,5% гел с малки парченца Aloe Vera
Barbadensis Miller произхождащ от Mексико
и обработен чрез технологията ТОТАЛОЕ.
Не съдържа алоин.
Продукта и Суровината са сертифицирани
от Международен научен съвет за Алое
(I.A.S.C.)
Препоръчителна доза : 15-90 мл на ден в
няколко дози ( 1 супена лъжица = около 15 мл . )
Съдържание: 500 мл.
Състав (Алое с витамин С): Aloe Vera
Barbadensis Miller гел, аскорбинова
киселина ( витамин С ), ксантан, регулатор
на киселинността лимонена киселина,
консерванти натриев бензоат, калиев сорбат.
Състав ( с гроздов сок концентрат): Aloe
Vera Barbadensis Miller гел , фруктоза,
гроздов сок концентрат, Алое вера
аромат,ксантан, регулатор на киселинността
лимонена киселина, консерванти натриев
бензоат, калиев сорбат.
Съхраняване: Да се съхранява под 25 °C.
След отваряне да се съхранява при или под +6 °C.
Предупреждения: Продуктът не е
предназначен за деца под 3-годишна възраст.
Не надвишавайте препоръчителната доза.
Продуктът не е предназначен да служи като
заместител на разнообразното хранене.
Разклатете преди употреба.

Алое Вера:
Ũ Защитава от микроорганизми и подобрява
Ũ общото физическо и здравословно състояние
на човека
Ũ Премахва умората
Ũ Помага при простуди и при пробеми с
храносмилателната система
Ũ Помага да се нормализира нивото на
кръвната захар
Ũ Помага за по-добро здраве на вашата кожа

Позволява да обработваме сока от Алое Вера без да се
губи нито еднa от 200-те активни съставки и повече от
75-те хранителни вещества, съдържащи се в растението.
Метод TOТАЛОЕ се състои
от следните стъпки:
Събиране на
листата

Пастьоризация

Измиване на листата
и отстраняване на
замърсяванията

Микронизация

Микробиологичнен
анализ

Опаковане и
транспорт

Гела в нашия продукт се произвежда по нова революционна
технология ТОТАЛОЕ, която се основава на нови научни
изследвания и технологични открития. По този начин сока
от Алое запазва положителните ефекти и качеството си.
Технологията ТОТАЛОЕ е комбинация от традиционната ръчна
преработка и такива фази на производство ,които подсигуряват
гела да запази високата степен на активност и действие , при
това да се отстранят нежеланите съставки. Високото качество
се определя не само от технологията на производство ,а също
така и от почвата ,на която се отглежда. Нашето Алое расте
в долината Яумаве-Мексико ,на чиято субтропична природна
територия се гарантира високо качество на посевите.
Отрязване на горният
и долният слой на
листата и отстраняване
на бодлите

Смилане на Алоето
(вътрешната месеста
част)

Нарязване на
листата

Корите от Алоето се
връщат обратно на
плантациите под
формата на зелена тор

е високоразвита БИО-фармацевтична технология ,която
значително увеличава скороста на абсорция на активните
вещества , витамини и минерали. В процеса на микронизация
суровината се разтваря на много малки частици с големина
от няколко микрометра. Суровината, която се произвежда
по този начин по-бързо и по-добре се абсорбира в човешкия
организъм, което увеличава ефективността на продукта.
Суровината Алое Вера е сертифицирана от:

