
Aloe vera
výživové doplňky
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Rostlina Boswellia (česky 
kadidlovník) je strom, jehož používání má 
několikatisíciletou tradici. Jeho na terpeny 
bohatá míza sloužila jako vzácná oběť 
bohům již ve starém Egyptě. Pryskyřice 
tohoto stromu jsou tím známým kadidlem, 
které bylo jako královský dar ve své době 
ceněno více než zlato.

Extrakt Boswellie napomáhá udržovat 
klouby v pořádku a má na ně „čistící“ účinek 
(antiartrotický efekt). Může také přispívat 
k přirozené tvorbě kolagenu a komplexně 
působit na posílení kostí a kloubů.

Koenzym Q10: Koenzym Q10 je látka 
podobná vitamínům. Je přirozeně obsažen 
v těle každého jedince, a to zejména 
v mozku a v buňkách srdečního svalu. 
Působení koenzymu Q10 chrání buňky 
v těle před předčasným opotřebením 
a přirozeně tak chrání buňky i celý 
organismus před projevy předčasného 
stárnutí.

Napomáhá redukci volných radikálů v 
těle, má pozitivní vliv na posílení imunity 
a obranyschopnosti organismu. Rovněž 
může pozitivně ovlivnit odolnost proti 
únavě a napomáhat dodání energie 
organismu při fyzické námaze. Koenzym 
Q10 se uplatňuje při chronické únavě, 
slabosti a úbytku sil (zejména ve vyšším 
věku).

Pepř zelený: Extrakt zeleného pepře 
zvyšuje efekt působení Aloe vera a 
koenzymu Q10. Stimuluje vstřebávání 
účinných látek a napomáhá dosažení 
jejich vyšší, a tím i účinnější hladiny v krvi.

Doplňky stravy Aloe vera Essens + Boswellia a  Aloe vera Essens + Q10, obsahují 
extrakt z rostliny Aloe vera Barbadensis Miller, bohatou směs vitamínů, minerálů, 
aminokyselin a enzymů. 

60 kapslí | 825 Kč

Doporučené dávkování: 2 tobolky denně (zapít dostatečným množstvím tekutiny)



Aloe vera
výživový doplňek
Aloe vera koncentrát s výtažky z bylin

Aloe vera 
Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) 
je rostlina, která napomáhá udržovat 
zdravou epiteliální vrstvu pokožky, přispívá 
k udržení a posílení přirozené imunity, 
obranyschopnosti proti mikroorganismům. 
Působí pozitivně proti únavě, podporuje 
trávicí systém a celkově přispívá k pohodě 
organismu. Napomáhá rovněž udržovat 
normální hladinu cukru v krvi. Příznivě působí 
na ženské reprodukční orgány, reguluje 
menstruační cyklus.

Smetanka lékařská 
Extrakt z kořene byliny smetanka lékařská 
má příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi, 
čímž působí blahodárně na kardiovaskulární 
systém. Přispívá k dobré funkci zažívacího 
traktu a podporuje trávení.

Ostropestřec mariánský
Extrakt ze semen byliny ostropestřec 
mariánský má hepatoprotektivní účinky, 
podporuje správnou funkci jater. Napomáhá 
udržovat zdravé srdce.

Kopřiva dvoudomá 
Extrakt z listů byliny kopřiva dvoudomá 
podporuje obranyschopnost organismu. 
Přispívá k celkové tělesné vitalitě a životní 
energii. Má příznivé účinky pro zdraví srdce 
a respirační systém. Také podporuje žilní 
cirkulaci a pomáhá tak redukovat pocit 
těžkých a unavených nohou. Příznivě působí 
na posílení vlasů, nehtů a kostí.

Cholin
Cholin je bioaktivní látka, dříve řazená 
mezi vitamíny skupiny B, nyní mezi „kvazi-
vitamíny“ nebo mezi „vitageny“, které na 
rozdíl od vitamínů mají pro organismus 
význam i jako stavební a energetické zdroje.

Doplněk stravy Aloe vera koncentrát se sladidlem (z rostliny Stevia rebaudiana bertoni) 
obsahuje koncentrát Aloe vera Barbadensis Miller (10:1), bioaktivní látku cholin a 
extrakty z bylin smetanka lékařská, ostropestřec mariánský a kopřiva dvoudomá. 

100 ml | 365 Kč

Doporučené dávkování: 2x denně 2,5 ml (1 čajová lžička = cca 5 ml)


