
Milé poradkyně a vážení
poradci, 
počínaje tímto vydáním „maga-
zínu“ bude na jeho stránkách
pravidelně věnován prostor
odpovědím na otázky, které
jsou často kladeny v souvislosti
s užíváním produktů z Aloe
Vera Barbadensis Miller. 
S mnoha aplikacemi Aloe Vera
produktů je spojeno i mnoho
otázek. Postupně budou téměř
všechny zodpovězeny a bude
tak zajištěna vysoká informova-

nost a vzdělanost našich současných i nových poradců. 

Jaký je rozdíl mezi latexem a gelem z Aloe Vera?
List Aloe Vera můžeme rozdělit na tuhou zelenou slupku a dužinu. 
Ze slupky se dá získat žlutavý latex, který je hořký a má výrazné projí-
mavé účinky, je-li užíván vnitřně. Dříve byl dokonce oficiálně schválen
americkým úřadem pro potraviny a léky jako projímadlo. Tyto jeho
vlastnosti jsou způsobeny vysokým obsahem antrachinonů, jejichž hlav-
ní zástupce se nazývá aloin. Lze usuzovat, že rostlina koncentruje tyto
antrachinony ve slupce proto, aby jejich chuť a účinky na zažívací
systém odpuzovaly zvířata a Aloe Vera tak nebyla využívána jako
zdroj potravy.
Naproti tomu dužina obsahuje velké množství vody, ve které jsou roz-
puštěny jak živiny, tak i biologicky aktivní substance, sloužící k regene-
raci a reparaci (hojení) rostlinných tkání. Právě tento gel, který když je
správně technologicky zpracován a tím je minimálně kontaminován alo-
inem, má při pravidelném užívání „zázračné“ účinky na zdraví.
Proto je třeba rozlišovat mezi produkty od jednotlivých firem, zda zpra-
covávají celý list i se slupkou nebo striktně využívají jen gel z dužiny.
Některé firmy, které zpracovávají celý list, se snaží následným techno-
logickým procesem aloin odstranit, ale je otázka jak efektivně a zda
jsou dlouhodobě schopny zajistit konstantně nízkou úroveň aloinu.
Firma LR–International užívá k přípravě ALOE VERA GEL LIFE ESSEN-
CE a ALOE VERA FREEDOM výhradně dužinu.

Které substance obsažené v Aloe Vera gelu jsou zodpovědné za tak
široké zdravotní účinky?
Aloe Vera gel obsahuje velmi mnoho biologicky aktivních molekul
(uvádí se až 200 látek), které vykazují rozličné léčivé schopnosti.
Například emodin v laboratorních testech zabránil dělení rakovinných
buněk a navodil v nich apoptózu, což je označení pro naprogramova-
nou smrt buňky. Naše tělo apoptózu využívá k odstranění nepotřeb-
ných, poškozených a „nenormálně“ se chovajících buněk. Další slouče-
nina, di(2-etylhexyl)ftalát (DEHP) ve zkumavce utlumila množení leuke-
mických buněk. Nejvýznamnější postavení mají takzvané mucinózní
polysacharidy – MPS (acemanany, acetylované polymanózy). Jsou to
„složité“ cukry, které se podle délky svého molekulárního řetězce dají
rozdělit do čtyř skupin. Prof. Dr. Ivan Danhof z University of Texas
objasnil, jaké zdravotní účinky mají jednotlivé skupiny:
1. skupina - protizánětlivé a krevní cukr normalizující mucinósní poly-
sacharidy (MPS). 
Jsou to krátké, 50-600 molekul obsahující MPS, které redukují zánětli-
vou reakci provázející nemoci jako ulcerózní kolitida, artritida 
a gastrický reflex, který se lidově označuje jako pálení žáhy. Pomáhají
snižovat krevní cukr u diabetu (cukrovky) typu I a II. 

2. skupina jsou tzv. zametači volných radikálů.
Tvoří je střední, do 1500 molekul dlouhé MPS. Jsou to velmi efektivní
vnitrobuněčné antioxidanty a zametači volných radikálů – což je velmi
důležité při prevenci a léčbě arteriosklerósy, srdeční choroby 
a Parkinsonovy choroby.
3. skupina jsou antipatogenní mukopolysacharidy.
Jsou označovány jako dlouhé, do 5 000 molekul, mají přímý antibak-
teriální, antivirový, antifungicidní (protiplísňový) a antiamébový (proti
prvokům) efekt.
4. skupina jsou stimulanty imunitního systému (IS). 
Jsou to velmi dlouhé (až 9 000 molekul) MPS. Imunomodulují, to zna-
mená, že příznivě ovlivňují funkci imunitního systému. Když je aktivita IS
nízká, tak ji posílí a když naopak je pro vlastní organismus nepříznivě
vysoká, tak jí utlumí. MPS mají díky imunomodulaci významný léčivý
efekt při boji s AIDS, chronickým únavovým syndromem, různými chro-
nickými infekčními chorobami, rakovinou, srdečním onemocněním, auto-
imunitním onemocněním a s mnoha dalšími, imunitou podmíněnými cho-
robami. 
A jakým mechanismem to MPS činí? Bylo prokázáno, že např. MPS
molekuly aktivují makrofágy (tzv. „velké požírače“), což produkuje kas-
kádu léčivých efektů: zvyšuje se fagocitóza (pozření) infikovaných
nebo poškozených buněk, zvyšuje se hladina interleukinů a interferonů v
těle (tyto substance bílkovinné povahy slouží ke komunikaci mezi jedno-
tlivými imunitními buňkami a jejich populacemi ), což zvyšuje počet a
odpověď t-lymfocytů a monocytů, dochází k hojení ran zvýšením aktivi-
ty fibroblastů. MPS stimulují produkci takzvaného tumor nekrotizujicího
faktoru TNF, který ničí nádory blokem tvorby krevních cév. 
Tato skupina velmi dlouhých polysacharidů se může různými vlivy
(např. teplo, enzymy) rozložit na menší molekuly a tím se může ztratit
jejich imunomodulační funkce. Proto je při užívání Aloe Vera gelu důle-
žité vybrat produkt od výrobce, který svým moderním technologickým
postupem garantuje nejvyšší obsah těchto imunomodulačních MPS.
Politika nejvyšší kvality firmy LR je zárukou, že se nám dostává velmi
kvalitní Aloe Vera gel.
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Proč není vhodné užívat Aloe Vera gel vnitřně během těhotenství a v
období kojení?
Oficiální postoj firmy LR je, že užívaní Aloe Vera gelu vnitřně není vhod-
né pro těhotné a kojící ženy. Předpokládá se, že antrachinony, které při
užití Aloe latexu způsobují průjem a stahovaní hladkého svalstva zaží-
vacího systému, by mohly navodit stahovaní hladkého svalstva dělohy
a tím přivodit potrat či předčasný porod. Toto se traduje z doby, kdy se
zpracovával pro vnitřní užití celý list z aloe. Některé internetové zdroje
však uvádějí že v případě užívání Aloe Vera gelu s velmi nízkým obsa-
hem antrachinonů nemůže k těmto komplikacím dojít. Tyto zdroje nejsou
však oficiálními medicínskými autoritami, jde spíše o názory žen, které
užívaly gel i v době těhotenství a popisují spíše pozitivní zkušenost.
Pravdou je, že v těhotenství dochází u některých těhotných k závažné-
mu zvýšení krevního cukru a hlavně krevního tlaku, který může ohrozit
i život těhotné a plodu (tzv. eklampsie). Je velmi těžké a hlavně neetické
provádět kontrolované lékařské studie na těhotných ženách. Proto tato
otázka zůstane nezodpovězena, dokud se nenajde způsob, jak bez-
pečně prokázat pozitivní dopad užívání Aloe Vera gelu na zdraví
matky a jejího plodu. Do té doby je třeba striktně dodržovat oficiální
doporučení firmy LR, abychom se vyhnuli třeba i právním postihům při
nedodržení těchto doporučení. Jelikož antrachinony přecházejí do
mateřského mléka a tím i do zažívacího systému kojence, můžou vyvo-
lat průjmy a křeče. Proto by měly i kojící matky počkat s užíváním Aloe
Vera gelu až na dobu, kdy dítě odstaví.

Kdy platí absolutní zákaz vnitřního užívání Aloe Vera gelu?
Absolutní zákaz užívání Aloe Vera gelu vnitřně platí pro pacienty, 
kterým byl v rámci terapie transplantován živý orgán od cizího dárce –
– například ledvina, srdce a plíce, játra, ale i kostní dřeň. V případě
transplantace kostní dřeně je tento zákaz dočasný. Je třeba vyčkat 
do doby, kdy darovaná kostní dřeň vytvoří pacientovi nový imunitní
systém. Po této době (rok a někdy i déle) může pacient začít s užíváním
gelu. V těchto vzácných případech neuděláte chybu, když využijete
infolinku firmy LR. Transplantace živých orgánů je třeba odlišit 
od implantace umělých kloubů a jiných náhrad. Ty nezpůsobují imunitní
reakci a je možné Aloe Vera gel užívat. 
V případě kloubních náhrad je vhodné užívat ALOE VERA FREEDOM
jako prevenci dalšího poškozování ostatních kloubů v těle. Jestliže byly
v rámci léčby kardiologického onemocnění všity bypassy na srdeční
cévy či insertován (zasunut) takzvaný stent na zprůchodnění zúženého
místa v srdeční cévě, je užívání AVG LIFE ESSENCE (v dávce minimálně
60 ml a více denně) vynikající prevencí opětného zneprůchodnění
takto ošetřených míst na srdečních cévách. Toto opětné zneprůchodně-
ní se velmi často objevuje u pacientů, kteří nezmění svoji životosprávu.

Jaká jsou obecná pravidla správného dávkování u jednotlivých 
onemocnění?
Toto je často kladená otázka, protože každý má zájem, aby byl nale-
zen optimální poměr mezi cenou a zdravotním prospěchem při užívání
Aloe Vera gelu. Dost často se uvádí, že minimální smysluplnou dávkou,
po které se dá očekávat významné zlepšení zdravotního stavu, je dva-
krát denně 40 až 60 ml nalačno. Je třeba však vzít v úvahu tělesnou
váhu (menším jedincům stačí nižší dávka) a závažnost onemocnění.
Užívá-li někdo gel jako prevenci, určitě vystačí i s 50 ml denně v jedné
nebo dvou dávkách. Ale tak závažná onemocnění, jako jsou nádorová
onemocnění nebo autoimunitní onemocnění postihující důležité orgány
nebo dokonce celý organismus, vyžadují výrazně vyšší dávky.
Doporučoval bych alespoň dvě deci denně, rozdělené do více jak tří
dávek. Abych dokumentoval variabilitu dávkování u různých diagnóz,

zmíním se o dvou extrémech. 
Při klinické studii u pacientů s dia-
betem se projevil příznivý efekt již
při podávání čajových lžiček po
několik týdnů. Jako protiklad lze
uvést případ pacienta, který byl zařa-
zen do studie o vlivu užívání AVG na
průběh onemocnění AIDS. Tento mladý
pacient měl projevy AIDS a k tomu měl 90%
jater zničeno 17 metastatickými (nádorovými) ložisky, což bylo proká-
záno RTG vyšetřením. Jeho výhled na delší přežití byl minimální. Tento
pacient, a s ním dalších téměř třicet pacientů s AIDS, užíval denně 600
ml Aloe Vera gelu rozdělených do několika dávek. Po roce u tohoto
pacienta nebyly na RTG snímku patrny žádné metastázy a v krvi neby-
ly detekovány stopy po množení viru HIV (původce AIDS).
Také délka užívání gelu je velmi variabilní. Chceme-li ovlivnit funkci imu-
nitního systému, je třeba počítat minimálně se třemi měsíci, ale spíše 
s dobou delší. Přední český imunolog doc. Bystroň z Fakultní nemocnice
v Olomouci píše ve své knize O IMUNITĚ, že účinek léku pro imuno-
modulaci se projeví po třech až šesti měsících. Nemá proto smysl kou-
pit si jednu láhev AVG na zkoušku, užívat ji několik dalších měsíců 
po čajových lžičkách a očekávat významné zdravotní změny. Nikdy
bych nedoporučoval svolit k takovému postupu. 

Pomáhá užívání Aloe Vera gelu u hepatitidy (žloutenky) typu C a B?
Obě formy žloutenky jsou závažná onemocnění, která v mnoha přípa-
dech probíhají dlouhodobě (po řadu let až desetiletí) a mohou skončit
cirhozou (ztvrdnutím) jater nebo, jako je to v případě hepatitidy typu C,
hepatocelulárním karcinomem (zhoubný nádor jater). S nástupem
očkování proti viru hepatitidy B počet těchto pacientů uspokojivě klesá,
ale proti žloutence typu C neexistuje
zatím žádné očkování. Jelikož se oba
viry šíří krví, velká část pacientů se
žloutenkou typu C je z řad převážně
mladých lidí, kteří si aplikují nitrožilně
drogy. Léčba je svízelná a hlavně
nákladná, s efektivitou výrazně pod
50 procent. Aloe Vera může u těchto
pacientů posílit jejich imunitní systém,
který pak může množení viru výrazně
limitovat. Doporučené dávky jsou od
50 a více ml minimálně dvakrát
denně. V období, kdy imunitní systém
začne eliminovat jaterní buňky, které
jsou zasažené virem, mohou stoup-
nout hodnoty jaterních testů. Proto je
vhodné, aby pacient informoval
svého lékaře, že užívá AVG jako
doplňkovou léčbu. 

19

cÉÜtwxÇá~ö Ä|Ç~t TÄÉx ixÜt DAw•Ä

VYRAZENI MAGAZINU  5.10.2004  8:46  Stránka 35




