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НАПИТКИ С АЛОЕ ВЕРА

Aloe Vera Gel
Гел от алое вера

Код: 015
1 литър
ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА
Представете си, че разрязвате листо на алое и изпивате гелообразното
вещество от вътрешността му. Възможно
най-близкото нещо е да пиете нашия гел
от алое вера, който съдържа 96,2% чист
гел от алое. Патентованият ни, стабилизиран гел е „по същността си“ идентичен
с пресния гел от растението* и първи
получава сертификат от Международния
научен съвет за алое. Просто си сипете
малко в стъклена чаша и ще видите богат
коктейл от растителна тъкан и течност,
който само с вида си ви гарантира, че е
естествен продукт, стигнал до вас в напълно натурален вид.
Гелът от алое вера съдържа богата гама
от витамини и минерали, включително и
редкия витамин В12 (алоето е един от двата растителни източника на това вещество
в природата). Това превръща гела от алое
вера в незаменима хранителна добавка за
всички вегетарианци. В гела естествено се
съдържа фолиева киселина, препоръчвана
от американското Министерство на здравеопазването на всички жени, планиращи
бременност. Тази уникална напитка е и

източник на седем незаменими аминокиселини, които са директно свързани с
растежа на клетките и не се синтезират
от организма.
Всъщност в тази течна храна се съдържат толкова много полезни вещества, че
е трудно да се изброят всички документирани свойства и многостранен ефект.
Едно е сигурно – гелът от алое вера оказва
дълбоко и положително въздействие върху здравето и начина на живот на много
хора по цял свят. Това отчасти се дължи
на адаптогенната природа на гела – различните организми извличат различна
полза, според нуждите си. Сред повлиялите
се оплаквания, най-често споменавани
от доволни клиенти са проблеми със стомашно-чревния тракт, като синдром на
раздразнените черва, и дивертикулоза.
Други свидетелстват за облекчаване на
кожни проблеми, като псориазис и екзема.
Трети разказват за положителен ефект при
артрит или астма. Положителните резултати са толкова разнообразни, че алое вера
с право си е спечелило името „растение
чудо“. Дори хора без оплаквания споделят,
че когато пият гел от алое вера, се радват
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на повече жизненост и енергия и като цяло
се чувстват по-добре.
Ако се приема всеки ден, гелът от алое
вера е една от най-добрите хранителни
добавки, съществуващи в момента, и Форевър Ливинг Продъктс се гордее с лидерството си в доставянето на този полезен
продукт до хората по света.
* Нюйоркски лаборатории по храни и лекарства
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СЪСТАВКИ
Суров гел от алое вера, сорбитол, аскорбинова киселина, лимонена киселина,
калиев сорбат, натриев бензоат, ксантанова смола, токоферол (витамин Е).
За по-подробна информация относно
тези съставки, моля вижте приложението.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА
Разклатете добре. Приемайте по
60 -120 милилитра всеки ден.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Алое вера е лек от природата.
Може да се използва ежедневно като тонизираща хранителна добавка.
Притежава естествен противовъзпалителен ефект.
Отразява се добре на хора със стомашно-чревни и кожни проблеми,
както и с артрит.
В запечатана бутилка се запазва до 4 години, в отворена – 6-8 седмици (съхранява се в хладилник).

