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Профилактично приемайте по две капсули дневно.
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Приложение

АлоеФреш може да се приема ежедневно като систе-
матична грижа или като четириседмична дълбокопо-
чистваща програма. Няма странични ефекти.

Дозировка:

1-ва седмица - 1 капсула дневно, 2-ра седмица - 2 капсули
дневно, 3-та седмица - 3 капсули дневно, 4-та седмица -
3 капсули дневно.

Вечнозелено, многогодишно
растение, което достига до

1 метър височина, растящо на голя-
ма широчина. Алое Вера обича слънчеви места и суха поч-
ва. Когато е добре гледано, то пуска цвят, достигащ до
1 метър височина. 

Плътните, остри листа на Алое израстват от късо
стъбло близо до земята. Това растение не е кактус. То е
член на  семейството на кремовете, познато като Aloe
barbadensis. Алое е сродно с другите членове на семейст-
во кремове, като лука, чесъна и ряпата. Очевидното сход-
ство между Алое и другите растения от семейството са
жълтите цветове, разположени на високо тръбообразно
стъбло. Всяка година цъфти в периода от май до юни, а
цветовете имат както мъжки, така и женски органи.

Съществуват над 250 вида Алое, растящи по цял свят.
Днес с търговска цел се отглеждат само два вида, от
които Aloe barbadensis Miller и Aloe aborescens са най-из-
вестните. Растението се отглежда в топли тропически
местности и не вирее при отрицателни температури.

Предпочита по-сухи, киселинни, неутрални или алкални пе-
съчливи и глинести  почви. Може да расте в бедни на хра-
нителни вещества земи. Не вирее на сенчести места.

За растението
Алое Вера



В днешни дни човешкият организъм е атакуван непре-
къснато - околната среда е изпълнена с токсини, пести-
циди, нитрати, минерални торове и вредни газове от
петролни продукти, проникващи в организма от въздуха,
който дишаме, водата, която пием и храната, която
консумираме. Повечето хора натрупват в организма си
над  един килограм токсини годишно.

Една от най-важните функции на нашия организъм е не
само усвояването на хранителните вещества, а също
така и отделянето на отпадните продукти. Милиони по-
лезни бактерии съставлявят чревната флора. Функция-

та  на тези бактерии е усвояването на хра-
ните и отделянето на отпадните про-

дукти. Но те не могат да си вър-
шат работата, когато организ-

мът е атакуван от токсини, хи-
микали и други отрови. Тогава
има не само проблеми за черва-
та, но и за целия организъм.
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Нездравословната храна, вредните навици, заседналият
начин на живот и постоянният стрес влошават състо-
янието на тялото. Подобряването на здравословното
състояние започва с изчистването.

Повече от 5 000 години хората използват Алое Вера ка-
то естествен продукт за пречистване на тялото. Това
растение е било използвано в Египет, от Китайската
династия и Месопотамия. Всеки знае за целебното вън-
шно приложение на алое при порязвания или изгаряне. Но
вътрешното приложение на алое има и пречистващи
свойства.

АлоеФреш е разработен от АкваСорс специално за подпо-
магане естественото пречистване на дебелото черво и
храносмилателния тракт от токсини. Продуктът не
влияе отрицателно на полезните бактерии, поддържащи
естествената им флора. Листата от алое съдържат
повече от 75 хранителни вещества и 200 биологични
субстанции, включително 20 микроелементи, 18 амино-
киселини и 12 витамини. АлоеФреш е една уникална фор-
мула, основаваща се на алое в съединение с други билки
като живовляк - естествени фибри. Фибрите не могат
да бъдат смляни, така че те събират всичките натру-

пани токсини и  ги изх-
върлят. АлоеФреш под-
помага правилното хра-
носмилане, осигурява
бързото отстраняване
на ненужните вещества
и пречистването на
чревния тракт.

Внимателно подбраната
формула на АлоеФреш
прави продукта безо-
пасен. Той съдържа
естествени със-
тавки и се разпрос-
транява единствено
от АкваСорс.

Живовляк - съдържа поли-
захариди, слуз, горчиви и тани-
нови съставки, хормонални сапонини, глюкозахариди,
органични киселини, провитамин А, витамин С, витамин
К и минерални соли

Корен от джинджифил - естествен антиоксидант

Корен от репей - има противовъзпалително действие

Корен от ревен - естествено разхлабително средство

Зърнастец - лек разхлабител

Билка Мате - лек разхлабител

Прах от водорасли Келп Финаско - съдържа аминокисе-
лини, витамини А, Р, В; микроелементи (Ca, Cu, I, Mn, Mg,
Zn, Si, Na, K и др.), водорасли с високо съдържание на йод-
ни съединения, полизахариди и алгинати 

Цитрусови биофлавоноиди - активни антиоксиданти

Аминокиселини - основна съставка на
белтъците и мускулната тъкан


