ALOE VERA SIVERA
Jedná se o čistý za studena lisovaný, stabilizovaný, 91% gel aloe vera
Barbadensis Miller z oloupaných listů (bez projímavého aloinu a
alergenů antrachinonů) s přídavkem medu a kopřivy bohaté na Si
(křemík) - minerál krásy!
Certifikace IASC je i na konečný produkt, ne pouze na surovinu.
Sivera s kopřivou je zdrojem vitamínu A, C, E, železa, hořčíku, vápníku,
histaminu a luteinu.
Křemík je druhý nejrozšířenější prvek na světě po kyslíku.
Celkově máme ve stravě nedostatek Si, obsah Si v půdě za posledních
20 let klesl minimálně o 80%.
Sivera obsahuje trojmocný monometylsilan. Křemík dovede v buňce
zadržet tekutinu, chrání kůži před ochabnutím, je významnou složkou
všech svalů, šlach, chrupavek, kostí, vazů, cévních stěn a kolagenu
v kůži.

Je slazený nektarovým medem 7%.
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Siveru lze doporučit každému po čtyřicítce
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 SIVERU můžete používat jako prevenci k posílení zdraví nebo jako doplněk
k lékařské péči se stávajícími medikamenty.
Nemá vedlejší účinky, nelze se předávkovat.
Vzhledem k obsahu histaminu účinnější pro alergiky
Všude, kde jsou potíže s pružností cévních stěn (křečové žíly, hemoroidy, metličky,
velká tvorba modřin, couperosa (rozšířené žilky ve tvářích), růžovka, krvácení
z dásní)
účinný přípravek na srdečně-cévní onemocnění, ateriosklerózu
Na glaukom (nitrooční tlak), fungují zde všechny druhy, ale nejrychlejší účinky na
potíže se zrakem má Sivera
u lidí s genetickou zátěží trombózy (nedoporučuje se pro pacienty, kteří užívají
Warfarin – lék na ředění krve, vitamín K obsažený v gelu SIVERA, by snižoval účinek
léku na ředění krve. Doporučují se všechny 3 další druhy!
pro děti v růstu (zejména děti v dospívání, pokud prudce rostou a mají růstové
bolesti)
pro kosmetické účely (pro lepší pleť, pokožku, vlasy, nehty )
pro svaly, šlachy, meziobratlové ploténky (lze prostřídat s Freedomem)
při osteoporóze (lze prostřídat s Freedomem)

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

Obecné, prokázané účinky aloe vera gelu (platí pro všechny druhy aloe
vera gelu 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 prokrvení pokožky pomocí rozšiřování kapilár (proto působí dobře při
nedokrvování končetin, u migrén)
-silný antioxidant pro modulaci imunity (pro onkologické pacienty, při potížích štítné žlázy..)
- aloe vera gel detoxikuje od těžkých kovů
- v případě vysoké koncentrace a styku s bakteriemi po dobu několika hodin je baktericidní
- může snížit krvácení
- při zvýšené koncentraci, přímém kontaktu a dlouhodobém působení má protivirový a
protiplísňový účinek!
- ničí chlamydie
- je antipyretický – tj. snižuje horečku
- je protizánětlivý (umí sám 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
- díky vysokému obsahu vitamínů, minerálů, cukrů, enzymů a aminokyselin uzdravuje
pokožku a tělo.
- vzhledem na svou vyživovací schopnost a antioxidační vlastnosti aloe vera, zamezuje
poranění tkání a v případě, že jsou již poškozené, podporuje jejich hojení
- aloe vera je účinná při VŠECH NEMOCECH 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 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 stabilizuje menstruační cyklus, upravuje premenstruační syndrom, působí
proti endometrióze a cystám (i myomům)
- 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 nekvalitních, ředěných produktů
z aloe vera, kterých je na trhu spousta.

