
ALOE VERA BROSKEV             

 

 
 
 
AV BROSKEV 
Detoxikuje, moduluje imunitu a regeneruje organismus. 
Čistí i zatvrdlé střevní kaly a tzv. mukózní plak na stěnách střev, kde je 80% 
slizniční imunity.  
Zprůchodňuje kapiláry, aby se kyslík a živiny dostaly k buňkám a naopak jedy, 
odpadní látky, tuky a toxiny se dostaly ven z organismu. 
Zúžení kapilár vede rychle k nedostatku kyslíku a následně k překyselení 
organismu! 
Snižuje hladinu LDL cholesterolu a tuků v krvi. 
Snižuje hladinu krevního cukru. 
Srovnává – moduluje krevní tlak. 
AV BROSKEV můžete používat jako prevenci k posílení zdraví nebo jako doplněk 
k lékařské péči se stávajícími medikamenty. 
Nemá vedlejší účinky, nelze se jím předávkovat. 
Nejkoncentrovanější gel na trhu – LIGHT je připraven pro DIABETIKY! 
 

Detoxikační dávka je 1ml/1kg váhy/1 den. Rozděleno do 2-3 denních dávek! 
Doporučené užívání je minimálně 3 měsíce! 

 
 
 
 
 
 
 

Jedná se o čistý, za studena lisovaný gel, stabilizovaný  98,2% z 

odrůdy Barbadensis Miller z oloupaných listů (bez projímavého 

aloinu a alergizujících antrachinonů).   

 

Tento gel není ředěný vodou, je nejkoncentrovanější na trhu. 

Obsahuje nejvyšší množství účinných látek, přesto je na trhu 

nejlevnější při propočtu na denní detoxikační dávku.  

 

Certifikace kvality na surovinu i konečný produkt jako jediné 

Aloe Vera na světě SGS Institutem  Fresenius GmbH a IASC. 

Schválen Ministerstvem zdravotnictví pod. č.j. OVZ-35.0-

1.2.07/3954 a OVZ 35.0-24.5.07/17662. 

Nejméně kalorická Aloe Vera všech dob! Perfektní pro 

diabetiky a  také pro dětské zoubky ! Jen 0,054 chlebové 

jednotky na den . 
 



Obecně, prokázané účinky aloe vera gelů všech druhů aloe vera bez 
ohledu na příchuť a přidané složky 

 díky obsahu lignitů má schopnost pronikat do tkání, vyživovat a detoxikovat 
mezibuněčnou hmotu  

 aloe vera gel vazodilatuje lymfatické i cévní kapiláry a účinně je čistí, zlepšuje tedy 
látkovou výměnu a zásobení těla kyslíkem (velmi účinné je u lymfatických otoků) 

 pomáhá k prokrvení pokožky pomocí rozšiřování kapilár (proto působí dobře při 
nedokrvování končetin, i u migrén) 

 v oblastech, kde je aplikován, znecitliví tkáň a odstraňuje bolest i hluboko pod 
povrchem (bolesti kloubů a svalů)  

 aloe vera gel detoxikuje od těžkých kovů  
 v případě vysoké koncentrace a styku s bakteriemi po dobu několika hodin je 

baktericidní  
 při zvýšené koncentraci, přímém kontaktu a dlouhodobém působení má protivirový a 

protiplísňový účinek!  
 ničí chlamydie  
 je antipyretický – tj. snižuje horečku  
 je protizánětlivý (umí samo vyhledat zánětlivé ložisko v těle a spustit imunitní 

odpověď těla) 
 působí jako steroid, na rozdíl od něho však bez jakýchkoliv vedlejších účinků, 

zastavuje svědění a pálení pokožky 
 podporuje dělení buněk 
 jeho využití je u všech srdečně-cévních onemocněních 
 léčí zelený zákal (glaukom, nitrooční tlak) 
 díky vysokému obsahu vitamínů, minerálů, cukrů, enzymů a aminokyselin uzdravuje 

pokožku a tělo 
 vzhledem na svou vyživovací schopnost a antioxidační vlastnosti Aloe vera gel, 

zamezuje poranění tkání a v případě, že jsou již poškozené, podporuje jejich hojení 
 aloe vera gel je účinný u VŠECH NEMOCÍ KŮŽE (lupenka, akné, neurodermatitida, 

atopický ekzém…), poranění kůže (I POPÁLENINY 3. – 4. stupně); Aloe vera při 
vnější aplikaci blokuje v kůži tromboxan, který se tvoří jako reakce na popáleninu a 
způsobuje hloubkové zjizvení kůže 

 je účinný při zápalech žaludku, žaludečních vředech (ničí heligobakterus Pylori )  
 účinnost byla prokázána při potížích slinivky břišní (obsahuje 12 enzymů) 
 aloe vera gel účinně potlačuje záněty ve střevech (Crohnova choroba…), umí 

dokonale vyčistit střevo od kalů a usazenin 
 aloe vera stabilizuje hladiny krevního cukru u cukrovky typu II, a pomáhá snížit dávky 

inzulínu u cukrovky typu I; obsahuje látku, která je chemicky velmi podobná inzulínu 
 je velmi efektivní při potíží dýchacích cest (zahlenění, opakované záněty)  
 velmi významně moduluje imunitní reakce těla, může významně pozitivně ovlivnit 

postup autoimunitních onemocnění 
 byl prokázán účinek u některých zhoubných nádorů, např. aloe vera gel prokazatelně 

zabíjí lidské leukemické buňky 
 aloe vera gel rozpouští ledvinové, močové i žlučové kameny a zabraňuje jejich tvorbě 
 aloe vera dokáže během 120 dnů významně regenerovat jaterní parenchym, je 

účinný u všech projevů oslabení jater (jaterní skvrny, bradavičky, pigmenty…) 
 tyto účinky platí u čistého za studena lisovaného vodou neředěného aloe vera gelu 

z oloupaných listů s certifikací IASC. Nelze je očekávat u ředěných produktů z aloe 
vera, kterých je na trhu spoustu. 

 

 


