
            ALOE VERA BOX 1.POMOCI     

 

ALOE VERA  CONCENTRATE 100ml (90% čistého aloe vera gelu): 

 na ekzémy, akné, lupénku, atopický ekzém, vyrážky všeho druhu, podrážděnou kůži , 
 otok, zánět, modřiny, vyvrknutí (otok mizí během prvních hodin!) 
 štípnutí hmyzem, opary, afty, pásové opary 
 krvácení dásní, záněty dásní  
 popáleniny od ohně až do 3. stupně (po aplikaci ihned po popálení nedochází ke zjizvení kůže), popáleniny 

od slunce, tepelných spotřebičů, horké tekutiny 
 desinfekce, i v případě, kdy je pokožka velmi citlivá nebo bolestivá na dotek 
 drobná poranění kůže, rychlé hojení, hojení jizev 
 plísně na kůži a nehtech (vystříkat i boty sprejem, potírat propolisovým krémem) 
 po depilaci na rychlé zklidnění kůže; po holení pro rychlé zklidnění podrážděné pokožky 
 proti mykózám, gynekologickým výtokům (zevně i na tampón) 
 pro extrémně suchou pokožku jako hydratační gel nebo maska 
 na bolestivé hemoroidy 

ALOE VERA Sprej první pomoci 150ml (83% čistého aloe vera gelu): 
 vytváří na pokožce ochranný film, působí dezinfekčně, zklidňuje, chladí, regeneruje. 
 excelentní na hojení bércových vředů. 
 vhodný na opruzeniny, alergie, ekzémy i astmatické záchvaty 
 štípnutí hmyzem, opary, afty, popraskané koutky, krvácení  a záněty dásní  
 popáleniny od ohně až do 3. stupně (po aplikaci ihned po popálení nedochází ke  zjizvení kůže) 
 jako sprej na bolest v krku a unavené hlasivky 
 jako velmi rychlý prostředek při zánětu dutin, bolesti uší a akutní rýmě (vstříknout do nosu a vtáhnout do 

dutin); akutní rýma ihned mizí, velmi rychlá úleva 
 na zánět spojivek (kápnout do očí kapátkem) 
 pásový opar , bohatě postříkat, překrýt igelitovou fólií a následně promazávat AV s propolisem 
 sauna – před vstupem po osušení celého těla pro lepší prokrvení kloubů, svalů a páteře  
 vlasy – chrání proti UV paprskům, prevence proti vysušujícím účinkům peroxidových roztoků; po barvení a 

trvalé oživuje vlasy a zabraňuje vypadávání – postříkat a vmasírovat 
 při vypadávání vlasů nastříkat min 2x týdně, vmasírovat do pokožky hlavy a alespoň na půl hodiny zabalit 

Aloe vera krém s propolisem 100ml (79% čistého aloe vera gelu, vitamín E, propolis): 
 jako krém na pleť do zimy a mrazu, zanechává pleť hedvábně hebkou 
 proti popraskaným žilkám na obličeji 
 účinná léčba kožních potíží, popraskaná a zrohovatělá kůže, na růži 
 při pásovém oparu, plísních na nohách, 
 na suchý projev lupénky a kožních ekzémů 
 je třeba zkusit kožní snášenlivost, na propolis mají někteří lidé alergie 

 


