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Imunita

Get-zAloé vera je prírodní substancí s vyso

kounutricní hodnotou a regeneracní aktivitou

na úrovni bunek. Bunky vyšší kvality znamenají

zlepšení funk~e orgánu, orgáno~ch systému
i celého organismu.

Prirozené protizánetlivé a antimikrobiální

úcinky kombinované s výživnými prvky podpo

rují rust bunek a tím i následné hojení.

To muže být zpusobeno kladným úcinkem

Aloe vera na imunitní systém, který se stává

vyváženejší anebo lépe "naladenÝ,"a proto i lépe
chrání telo pred vnejšími vlivy.

SpoLecné podáváníjiných prípravku

V nekterých prípadech bylo rovnež zazna

menáno, že Aloe vera umocnuje aktivitu veteri

nárních prípravku, které zvírata již užívají.

Nezávislý výzkum neprokázal žádné toxic

ké vedlejší úcinky behem používání prípravku

z Aloe vera, a proto žádné vedlejší úcinky nebyly
nalezeny ani u zvírat.

Výše uvedená pozitiva jsou jednoznacne pro

kazatelná na základe letitých vedeckých výzku

mu a jsou overena dlouholetou praxi lékaru.

Záverem bych chtel ríci, že mou letitou praxi
a zkušenosti s Aloe vera nelze shrnout do nekoli

ka stránek textu. Svézkušenosti, nové zkušenosti

dalších chovatelu - i ty vaše - budu i nadále pub
likovat na www.aloe-vera.cz. Pokud si nebudete

vedet rady, mužete mne kdykoli kontaktovat.

Kuže

Aloe pusobí jako prírodní zvlhcovac, dodává

vlhkosfvšem vrstvám kuže. Odstranuje vnejší
i vnitrní odumrelé bunky, zvyšuje normální

bunecné množení, címž urychluje regenerativní

fázi hojivého procesu. Tyto vlastnosti aloe jsou

v praxi známé napríklad pri hojení popále
nin. Když bezodkladne ránu chladíte a následne

nastríkáte Aloe vera ve spreji - nejlépe výrobek

Aloe First, který je obohacený i o propolis a

synergicky pusobící byliny, rána se rychleji hojí

od povrchem
lestí.
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Je prírodním zvlhcovacem dodávajícím vlhkost

všem vrstvám pokožky.

Stimuluje bunecné delení. Proteolytické
enzymy rozkládají odumrelou tkán, címž cistí

ránu. Pomáhá stimulovat krevní obeh v pokožce

rozširováním kapilár. DíI<yvysokému obsahu

vitamínu, minerálu, sacharidu, enzyn1u a ami
nokyselin (primárních i sekundárních) dodává

zdraví pokožce i telu.

Samotný gel z rostliny Aloe vera je zpracová
ván do nekolika podob - napití Aloe vera Gel

nebo moje oblíbená ochucená varianta doplne

ná o brusinky Aloe Berry Nectar. Na kuži se ze

stejne kvalitní suroviny vyrábejí prípravky Aloe
First a Aloe Vera Gelly.

KompLexní úcinky Aloe vera

Následující rádky bych si nikdy netroufl

prezentovat, kdybych nebyl presvedcen o jejich
pravdivosti. Údaje jsem si nevymyslel, ale pouze

shrnul ze zahranicních studií - zejména dr.

Petera Athertona, výzkumného pracovníka, dr.

Davida Urcha, veterináre z britských ostrovu,

dále cástecne i z knihy Lee Faberové - Aloe vera,

rostlina pro krásu i zdravi, hojivé prírodní lécivo.

Aloe opravdu nabízí velmi komplexní úcin

ky a nejúcinnejší je podávání soucasne vnitrní
i zvenku (stríkat nebo mazat).

Vzhledem k prítomnosti saponinu je Aloe

vera prírodním cisticím prostredkem. Pro svuj

obsah ligninu má schopnost pronikat do tkání.

V oblastech, kde je aplikován, dokáže znecitlivet
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Skutecne jsem prekvapen velkým zájmem

o vyzkoušení zejména Aloe Berry Nectaru pro

výživunašich operených kamarádu. Ovšem nej

vetšíradost mám z velmi dobrých ohlasu, potvr
zení mých vlastních zkušeností, že vidíte citelné

zlepšení i takových stavu, které už rada chovatelu

považuje za nerešitelné.

Ještemusím zmínit jeden fakt - tyto prírodní

prípravky jsou cisté prírodní zdroje, uchované

v obalech výrobci, kterí je pripravují pro lidi.

Duležitá je kvalita pestování, zpracování a stabi

lizace tak, aby prírodní vlastnosti neztratily svou
sílu. Chápu, že nekdo trvá na atestech veterinár

ních, ovšem to není v mé kompetenci. Jen jsem

chtel predat své vlastní zkušenosti s výrobky,

které sám osobne používám a osvedcily se mi
i pro ptáky v mém chovu.

Možná muže být pro nekoho prekvapením,

že hojivé,ozdravné, cisticí a výživovéúcinky Aloe

vera jsou výsledkem pomerne malého množství

konkrétních "úcinných" látek. Je to zpusobeno

práve harmonií, kterou vidíme pouze v prírode.
Není to žádná clovekem namíchaná smes, ale

naprosto prirozený prírodní koktejllátek, které

spolu synergicky spolupusobí - vzájemne se

posilují, vzájemne spolupracují. Pokusy úcinné

látky oddelovat byly neúspešné, protože samo

statne ztrácí svou sílu. Nejsilnejší je pouze celek.


