
Aloe vera
výživové doplnky
Aloe vera + Boswellia
Aloe vera + Q10

Boswellia: Rastlina Boswellia (slovensky
kadidlovník) je strom, ktorého používanie má 
niekoľkotisícročnú tradíciu. Jeho na terpény 
bohatá miazga slúžila ako vzácna obeť 
Bohom už v starom Egypte. Živica tohto 
stromu je tým známym kadidlom, ktoré bolo 
ako kráľovský dar vo svojej dobe cenené viac 
ako zlato.

Extrakt Boswellia napomáha udržiavať 
zdravé kĺby a má na ne „čistiaci“ účinok 
(Antiartrotický efekt). Môže tiež prispievať 
k prirodzenej tvorbe kolagénu a komplexne 
pôsobiť na posilnenie kostí a kĺbov.

Koenzým Q10: Koenzým Q10 je látka 
podobná vitamínom. Je prirodzene 
obsiahnutý v tele každého jedinca, a to 
najmä v mozgu a v bunkách srdcového 
svalu. Pôsobenie koenzýmu Q10 
chráni bunky v tele pred predčasným 
opotrebením a prirodzene tak chráni 
bunky aj celý organizmus pred prejavmi 
predčasného starnutia.

Napomáha redukcii voľných radikálov 
v tele, má pozitívny vplyv na posilnenie 
imunity a obranyschopnosti organizmu. 
Môže tiež pozitívne ovplyvniť odolnosť 
proti únave a napomáha dodať energiu 
organizmu pri fyzickej námahe. Koenzým 
Q10 sa uplatňuje pri chronickej únave, 
slabosti a úbytku síl (najmä vo vyššom 
veku).

Zelené korenie: Extrakt zeleného korenia 
zvyšuje efekt pôsobenia Aloe vera a 
koenzýmu Q10. Stimuluje vstrebávanie 
účinných látok a napomáha dosiahnutiu 
jej vyššej a tým aj účinnejšej hladiny v krvi.

Výživové doplnky Aloe vera Essens + Boswellia a Aloe vera Essens + Q10 obsahujú
extrakt z rastliny Aloe vera Barbadensis Miller, bohatú zmes vitamínov, minerálov, 
aminokyselín a enzýmov.

60 kapsúl | 33,75 €

Doporučené dávkovanie: 2 kapsuly denne (zapiť dostatočným množstvom tekutiny)



Aloe vera
výživový doplnok
Aloe vera koncentrát s výťažkami z bylín

Aloe vera 
Aloe vera je rastlina, ktorá napomáha 
udržiavať zdravú epiteliálnu vrstvu 
pokožky, prispieva k udržaniu a posilneniu 
prirodzenej imunity, obranyschopnosti proti 
mikroorganizmom. Pôsobí pozitívne proti 
únave, podporuje tráviaci systém a celkovo 
prispieva k pohode organizmu. Rovnako 
napomáha udržiavať normálnu hladinu cukru 
v krvi. Priaznivo pôsobí na reprodukčné 
ženské orgány, reguluje menštruačný cyklus.

Púpava lekárska
Extrakt z koreňa byliny púpavy lekárskej má 
priaznivý  vplyv na hladinu cholesterolu v krvi, 
čím pôsobí priaznivo na kardiovaskulárny 
systém. Prispieva k dobrej funkcii 
zažívacieho traktu a podporuje trávenie.

Pestrec mariánsky
Extrakt zo semien byliny pestrec mariánsky 
má hepatoprotektívne účinky. Podporuje 
správnu funkciu pečene. Napomáha 
udržiavať zdravé srdce. 

Žihľava dvojdomá
Extrakt z listov byliny žihľavy dvojdomej 
podporuje obranyschopnosť organizmu. 
Prispieva k celkovej telesnej vitalite a 
životnej energii. Má priaznivé účinky pre 
zdravie srdca a respiračného systému. 
Taktiež podporuje žilovú cirkuláciu a pomáha 
tak redukovať pocit ťažkých a unavených 
nôh. Priaznivo pôsobí na posilnenie vlasov, 
nechtov a kostí.

Cholín
Cholín je bioaktívna látka, kedysi radená 
medzi vitamíny skupiny B, teraz zaradená 
medzi „kvázivitamíny“ alebo medzi 
„vitagény“ ktoré na rozdiel od vitamínov 
majú pre organizmus význam aj ako 
stavebné a energetické zdroje. 

Výživový doplnok Aloe vera koncentrát so sladidlom (z rastliny Stevia rebaudiana 
bertoni) obsahuje koncentrát Aloe vera Barbadensis Miller (10:1), bioaktívnu látku 
cholín a extrakty z bylín: púpava lekárska, pestrec mariánsky a žihľava dvojdomá.  

100 ml | 15,30 €

Doporučené dávkovanie: 2x denne 2,5ml (1 čajová lyžička= cca 5ml)


