
 

Геловете за пиене с Алое Вера стимулират имунната система, унищожават 
раковите тумори, спират възпалителните процеси. Геловете с Алое Вера съдържат 
ацеманан - това е естествен стимулант за имунната система. Геловете за пиене с 
Алое Вера са невероятно лекарство за кожата. Те стабилизират кръвната захар при 
диабетиците. Гелът от Алое Вера облекчава ставни и мускулни болки, помага при 
студени ръце и крака. Гелът с Алое Вера усилва антиоксидантния ефект на 
витамините. Алое Вера лекува язва, нервен стомах, болестта на Крон и други 
храносмилателни проблеми. Край на киселините с  Гел от Алое Вера! Алое Вера е 
естествен консервант на храни - лекува ефектите от радиацията след облъчване на 
ракови тумори. Алое Вера лекува възпаление на венците, изгаряния, порязвания и 
одрасквания. При тежка кръвозагуба при животни и хора, Алое Вера отново е на 
помощ! 

Опитът показва, че употребата на Алое Вера действа превантивно и благотворно при 
следните здравословни проблеми (от А до Я): 

• алергии, афти, атеросклероза, астма, акне, артрит, абцеси на роговицата, анемия, 
действа: антимикозно, антисептично, антибиотично, активира жлезите и 
вътрешните органи, панкреаса и бъбреците; 

• бактерицидно, при безсъние, бронхит, болки в ушите, безплодие, поради 
нерегулярна овулация; 

• възпаления (различни), възпаление на папилата на гърдата, възпаление на 
панкреаса, възпаление на дебелото черво, възпаление на ставите, възпаление на 
стомаха и устната кухина, възпаление на сливиците, възпаление на бъбреците, 



възпаление на простата, възпаление на сухожилията, възпаления на микози на 
женските гениталии; 

• гангрена, гъбични инфекции, гингивит; 
• диабет, диария, диспепсия, дисторзии, дезинтоксикация на дебелото черво, 

дезинтоксикация на черния дроб, дисеминирана склероза, дисменорея; 
• екземи, Epstein-Barr, екзантема 
• запек, затлъстяване, зъбобол, замайване (световъртеж), заболявания на 

храносмилателната система; 
• изгаряния, инфекции на пикочните пътища 
• кръвно налягане, кисти, кожни рани, Кандида микоза, контузии (спортни) 
• левкемия, лош дъх; 
• мазоли, мускулни крампи и наранявания, микози; 
• невродерматит, настинки, натъртвания, насекомоотблъскващо; 
• отит, обрив, одрасквания, отоци, обриви от висока температура; 
• петна по кожата, псориазис, порязвания, подобряване функцията на панкреаса и 

бъбреците, подобряване на кръвообращението, подобряване функцията на 
сърцето, подсилване на имунната система, подобряване на белодробната 
функция, подкрепяне на нервната система, порязвания при бръснене, 
предотвратяване на болка, подутини, подновяване на кръвните клетки, 
предпазване от радиацията и вредното въздействие на околната среда; 

• регулиране функцията на червото и щитовидната жлеза, регулиране на 
менструалния цикъл, рани по кожата; 

• стрес, сърбеж, странични действия от химиотерапия, смущения в 
храносмилането, СПИН, слънчево изгаряне; 

• температура, туберкулоза, тумори, травми; 
• ужилвания от насекоми; 
• хемодиализа, хемороиди, холестерин, хрема, херпес, химиотерапия; 
• цицини, причинени от удар; 
• шарка; 
• щети от радиактивна терапия; 
• язва, язва на дванадесетопръстника, язвен колит 

 


