Čo je Aloe vera?

Aloe vera je subtropická rastlina bez stonky, ktorá dosahuje

výšku až 100 cm. Aloe pochádza pravdepodobne zo severnej Afriky,
v súčasnosti sa ale pre svoje blahodárne účinky pestuje po celom
svete. Aloe má dužinaté zelené listy, ktorých okraje sú zubaté
a majú tŕne.
Z dužiny listov sa získava priehľadná tekutina, ktorá sa pre svoje
priaznivé účinky na zdravie využíva ako výživový doplnok. Aloe sú
prisudzované upokojujúce účinky na pokožku, preto je hojne
využívaná aj v kozmetike. Klinické štúdie preukázali, že gél
z Aloe vera obsahuje aminokyseliny, vitamíny, minerály, enzýmy,
polysacharidy a mnoho ďalších prospešných látok.

Aloe vera ESSENS
99,5% gél na pitie

Aloe vera prispieva k celkovej fyzickej pohode

Aloe vera ESSENS sa získava z listov druhu Aloe vera Barbadensis
Miller najvyššej kvality. Rastliny sa pestujú v prirodzenom prostredí
bez znečistenia v oblasti Jaumave v Mexiku. Rastliny sú v BIO
kvalite, pri ich pestovaní neboli použité žiadne hnojivá, insekticídy
alebo herbicídy. Rastliny sú polievané iba dažďovou vodou alebo
pramenitou vodou z okolitých hôr. Kvalita surovín i výrobného
procesu je doložená mnohými certifikátmi.

ESSENS SLOVAKIA, s.r.o.
Do Stošky 576
010 04 Žilina
Tel.: +421 41 555 72 11
www.essens.sk

Aloe vera ESSENS

99,5% gél na pitie s vitamínom C
99,5% gél na pitie s hroznovým koncentrátom
500 ml | 15,30 €
výživový doplnok
gél z Aloe vera 99,5%
Doplnok výživy obsahuje prírodný 99,5%
gél s malými kúskami dužiny Aloe vera
Barbadensis Miller pochádzajúcej z Mexika
spracovanej metódou Totaloe
Neobsahuje aloín.
Výrobca suroviny je certifikovaný
Medzinárodnou vedeckou radou pre Aloe
vera, I.A.S.C.
Doporučené dávkovanie: 15 až 90 ml denne
v niekoľkých dávkach (1 pol. lyžica = cca 15 ml)
Obsah: 500 ml
Zloženie (s vitamínom C): Aloe vera
Barbadensis Miller gél, kyselina askorbová
(vitamín C), xanthan, regulátor kyslosti kyselina
citrónová, konzervačné látky benzoan sodný,
sorban draselný.
Zloženie (s hroznovým koncentrátom): Aloe
vera Barbadensis Miller gél, fruktóza, hroznový
koncentrát, aróma Aloe vera, xanthan, regulátor
kyslosti kyselina citrónová, konzervačné látky
benzoan sodný a sorban draselný.
Skladovanie: Skladujte do +25 °C. Po otvorení
uchovávajte pri teplote do +6 °C. Skladujte
mimo dosahu detí!
Upozornenie: Výrobok nie je určený deťom do
3 rokov. Neprekračujte doporučené denné
dávkovanie. Prípravok neužívajte ako náhradu
pestrej stravy. Pred použitím pretrepte.
V prípade špecifických zdravotných problémov
konzultujte užívanie Aloe vera s lekárom.
Aloe vera:
• prispieva k ochrane proti mikroorganizmom
a celkovej fyzickej pohode
• pôsobí priaznivo proti únave
• podporuje trávenie, prispieva k zdraviu
tráviaceho systému
• pomáha udržiavať normálnu hladinu
krvného cukru
• prispieva k udržaniu zdravej pokožky

Metóda TOTALOE
umožňuje spracovať Aloe vera a zachovať 200 aktívnych
látok a viac než 75 druhov živín
Metóda TOTALOE sa skladá
z nasledujúcich krokov:
Zber listov
Umývanie a
odstránenie nečistôt
z listov

Pasterizácia

Mikronizácia

Gél z našich rastlín sa získava novou revolučnou metódou Totaloe,
ktorá využíva najnovšie poznatky a technológie. Gél si zachová
v priebehu spracovania všetky priaznivé účinky, ktoré sú potom
prenesené aj do konečných produktov. Proces Totaloe kombinuje
tradičnú metódu ručného spracovania s ďalšími fázami, ktoré
zaisťujú, že získaný gél si zachová vysoký obsah účinných látok
a je zbavený všetkých nežiadúcich zložiek. Vynikajúca kvalita je
daná nielen metódou spracovania, ale aj kvalitou rastlín, ktoré
sú pestované v prirodzenom subtropickom prostredí nádherného
údolia Jaumave.
Odkrojenie vŕšku
a spodku listu,
odstránenie tŕňov

Drvenie filiet z aloe
(prírodné dužiny)

Mikronizácia
Mikrobiologická
analýza

Balenie a finálne
odoslanie

Filetovanie listov

Zber šupiek, ktoré sa
potom pridávajú ako
zelené hnojivo späť na
plantáže

je jedným zo spôsobov, akým sa dá u liečiv, prírodných látok, vitamínov a minerálnych látok zvýšiť ich biologická dostupnosť.
Vstupná surovina sa postupne mikronizuje na častice o veľkosti
niekoľkých mikrometrov. Výsledná látka tak získa väčší povrch a
vytvára tak predpoklady pre zlepšenie a zrýchlenie rozpúšťania v
organizme a dosiahnutie vyššej účinnosti prípravku.
Výrobca suroviny Aloe vera má nasledujúce certifikácie:

