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ALOJA VERA - ÈUDEŽNA RASTLINA

Aloe vera je zdravilna rastlina iz družine zlatokorenovk 
(Asphodelaceae). Izvira iz Afrike, sorodne vrste pa 
najdemo tudi v Sredozemlju in Indiji. Aloe vera je rozetasta 
brezstebelna rastlina, ima približno 20 mesnatih, debelih 
listov, dolgih 40-50 cm, ki imajo na robu in na spodnji strani 
bodice. Socvetje je visoko 60-90 cm, z belimi listi cvetnega 
venca in rumeno rdeèimi cvetovi.

Aloja vera ali prava aloja, najskromnejša pušèavska rastlina, 
uživa sloves tako v uradni kot v alternativni medicini. Sprva je 
bila poznana kot dodatek v raznih kozmetiènih izdelkih, kdaj pa
 jo zaradi njenih izrednih zdravilnih lastnostih vse veè ljudi ceni 
in uporablja v sokovih in prašnatih ekstraktih.

V njenih listih je veè kot 160 dragocenih snovi, 
mineralov in encimov, ki pomagajo pri zdravljenju 
in obnavljanju èloveškega organizma, zaradi èesar 
so jo že v stari Kitajski èastili kot božanstvo, v starem 
Egiptu pa je bila zvesta spremljevalka faraonov.

Danes jo najdemo tako v plenicah kot v kremah za 
nego obraza in telesa, poživljajoèih napitkih in celo mehèalcih 
in praških za perilo.

- alergije in astme
- bronhitis
- kožne bolezni
- akne, ekceme,gliviène bolezni kože, luskavico
- celi opekline
- vzpostavi ravnovesje v èrevesni flori
- zdravi drisko, vnetje želodca in zaprtje
- spodbuja delovanje ledvic
- vnetja sklepov
- niža raven holesterola v krvi in krvni sladkor
- zašèiti žile pred nabiranjem oblog
- prepreèuje nastanek krènih žil
- uèinkovita proti arteriosklerozi in zvišanemu 
  krvnemu tlaku
- zavira prve znake sive mrene in vnete oèesne
  veznice

Kaj zdravi prava aloja?

Priporoèilo društva:

Obišèite spletno stran  http://www.astrokaktus.com/Zdravilna-aloja/aloe_arborescens-recept.html, kjer si lahko preberete veè o receptih aloje 
vere in si dan obogatite z vitamini èudežne rastline.

Kako doma vzgojimo alojo vero?

Najboljše aloje bomo dobili v 
ekoloških vrtnarijah, kjer jih 
gojijo prav za uporabo v 
alternativni medicini. 

S šèepcem naše ljubezni 
nam bo uspevala tudi v 

lonèku na naši okenski polici 
ali na vrtu.

Lavera voda za obraz - bio aloe vera
Za antistresno nego z zašèitnim uèinkom kože poskrbi aloe verina 
tekoèina z organskimi izvleèki iz rakitovca, koromaèa, manljev.
Ima pomirjujoè uèinek po èišèenju in zagotavlja mehko zašèito. 
Certificiranih ekoloških izvleèki aloe vere in sladkega korena 
prepreèujejo draženje kože in jo èistijo. Koža je nežno oèišèena, 

(Linija izdelkov Lavera:
 FACES Bio Aloje Vera)

Aloje vera šampon
Za vsakodnevno umivanje las. 
Izvleèek aloe vere je uèinkovito vlažilno sredstvo, 
šèiti lasišèe in pospešuje obnovo kožnih celic. 

(Spletna lekarna Žužemberg,
  www.spletna-lekarna.com)

Kristal aloje vere
Že veè tisoè let se uporablja v lepotne in zdravstvene namene
Krepi celièno odpornost. Podpira imunski sistem. 
Pomaga pri sklepnem mazivu. Šèiti pred vplivi 
okolja in izpostavljenosti sevanju (VitalAbo d.o.o.,

 www.vitalabo.si)

Aloje vera - sok z okusom
Napitek Aloe Vera z okusom limone in limete
je pripravljen iz soka 100% biološko pridelanih
celotnih listov rastlin Aloe Vera, rastoèih na 
bioloških rastišèih.

(uvoznik Trgovina Novodom d.o.o.)

Sestavine aloje vere

- vitamini A, B1, B2, B6, B12, C, E - proti bakterijam, virusom

- folna kislina in beta karotin - za ohranjanje zdrave kože
- magnezij, kalcij, železo - za izgradnjo kosti, zdrave zobe, mišice, pljuèa

- vsebnost  aminokislin za izgradnjo mišic in živènega sistema
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