
ALOE VERA FREEDOM 
 

Aloe vera gel = nosič chondroprotektiv ke chrupavce! 
Glukosamin sulfát = přirozená součást kloubních chrupavek a synoviální tekutiny, látka tělu vlastní. 
Stavební kámen kloubního maziva a stimuluje kloubní buňky ke tvorbě kolagenu. Pomáhá ukládat do 
kostí vápník. Ovlivňuje pozitivně rovnováhu dějů v chrupavce. Zmírňuje bolest, ovlivňuje zánět. 
Zpomaluje degenerativní procesy v meziobratlových ploténkách. Zastavuje ztrátu kloubní chrupavky 
při dlouhodobém užívání. 
 
Chondroitin sulfát = je zejména v mezibuněčné hmotě. Osmoticky zadržuje vodu a zvyšuje pružnost 
chrupavky a umožňuje její výživu. Bez něj je chrupavka suchá, tenká, křehká a atrofuje. Je důležitý 
pro tkáň, kde nejsou cévy. Snižuje hladinu cholesterolu, snižuje riziko krevních sraženin, tvorbu plaků 
v cévách. Má pozitivní vliv na hojení jizev. Působí preventivně u některých typů nádorů. 
 
Kolagenhydrolyzát = Kolagen-hydrolyzát je dobrým prostředkem k prevenci artrózy a k její 
léčbě. Vzniká štěpením hovězího kolagenu, dobře se vstřebává a je rozpustný ve vodě. Vitamín C 
zajišťuje syntézu kolagenu. 
Na rozdíl od Nativního kolagenu, který není rozpustný ve vodě! 
Názor, že neprojde střevní stěnou a že se proto nedostane do chrupavčitých buněk, byl vyvrácen 
výsledky nejnovějších výzkumů. 
Před několika lety bylo poprvé experimentálně prokázáno, že kolagen-hydrolyzát stimuluje 
biosyntézu kolagenu typu II v chrupavčitých buňkách. Zprávu o tomto průlomu v současné 
ortopedii podal Dr. Ludwig Weh z Berchtesgadenu na konferenci v Mnichově. Tím se může vytvořit 
nově chrupavčitá tkáň, jež pak účinně brání opotřebení kloubu, jak potvrdil Dr.Weh. 
Protože nikdo se nedokáže vyhnout opotřebení kloubů z důvodů stáří nebo zátěže, je v tomto důležitá 
především prevence artrózy, jak tvrdí profesor Wolfgang Pförringer z Mnichova. K ní patří v prvé 
řadě redukce hmotnosti stravou a pravidelný tělesný pohyb. 
Podle Pförringera mohou být stravní doplňky s kolagen-hydrolyzátem smysluplnou možností 
k prevenci a terapii artrózy.  
 
Zvýšená potřeba kolagenu je zejména u sportovců, v povoláních s vysokým namáháním 
kloubů, při rehabilitaci a v období růstu. 

 ALOE VERA LIFE ESSENCE FREEDOM  
Jedná se o čistý, za studena lisovaný,  stabilizovaný 89% gel 
aloe vera Barbadensis Miller z oloupaných listů (bez projímavého 
aloinu a alergenů antrachinonů). Nejkoncentrovanější na trhu s 
příchuťí pomeranče. 
AV Freedom obsahuje glukosaminsulfát, chondroitinsulfát, 
kolagenhydrolyzát a Vitamíny C + E. Aloe vera zde působí nejen 
na snížení otoku, zánětu, bolestivosti, na úrovni detoxikace a 
regenerace, 
ale i jako velmi efektivní nosič, který spolehlivě dopraví 
chondroprotetika ke chrupavkám (chrupavky nemají totiž cévní 
zásobení). 
Aloe vera Freedom má jako jediný na trhu certifikace kvality 
IASC a  pečeť prestižního institutu Fresenius nejen na surovinu, 
ale i na konečný produkt. 



MUDr.Weh konstatoval, že pacienti s lehkou formou artrózy, kteří byli ošetřeni kolagen-hydrolyzátem, 
potvrdili, že po čtyřech až šesti týdnech užívání zaznamenali zvýšenou pohyblivost svých kloubů 
a zmírnění bolestí. V jedné ze studií, jejíhož zpracování se MUDr.Weh účastnil osobně, byly testovány 
biomechanické vlastnosti artrotických kloubů na prstech rukou 24 pacientů na počítačem řízeném 
zkušebním stroji na napínání prstů. Prokázalo se, že každodenní dávka 10 gramů kolagenu-
hydrolyzátu po šesti týdnech výrazně zvýšila odolnost – zatížitelnost kloubů. 
+ Vitamín C a E 

 
Detoxikační dávka je 1ml/1kg váhy/1 den. Rozděleno do 2-3 denních dávek! 
Aloe vera gel FREEDOM nemá na trhu ekvivalentní produkt, kterým by mohl být jeho 
účinek suplován.  

 
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. 

 


