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Problemy z trawieniem
Relacja na temat doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera
20 lat temu miałam wrzód dwunastnicy. Od tego czasu czuję ciągły ból Ŝołądka i mam
problemy z trawieniem. Odkąd regularnie piję Aloe Vera, zniknęły moje problemy
z trawieniem i czuję się znacznie sprawniejsza niŜ wcześniej. Z powodu menopauzy mam
ciągle bóle głowy - one równieŜ prawie zniknęły.
Heidrun R.

Doświadczenia z Ŝelem aloesowym
• Układ odpornościowy:
Odkąd piję Ŝel Aloe Vera, nie mieliśmy (cała rodzina) juŜ Ŝadnych przeziębień (ok. 30 ml
Ŝelu Aloe Vera dziennie od września 2003)
• Trawienie:
Ja sama miałam duŜe problemy z trawieniem; to juŜ przeszłość odkąd piję Aloe Vera.
• Aparat ruchu; kości i stawy
Mogę powiedzieć o sobie i swoim męŜu, Ŝe Ŝel Aloe Vera bardzo nam pomaga i czujemy
się sprawniejsi fizycznie, odkąd przyjmujemy Ŝel. Przede wszystkim mój mąŜ, który na
skutek wypadku cierpi na bóle i ma częściowo bardzo ograniczoną sprawność ruchową.
Od lata 2004 uprawiamy nordic walking i w połączeniu z Aloe Vera czujemy się jak
nowonarodzeni.
• Alergie:
Nasz syn, który ma obecnie 28 lat, od 6 roku Ŝycia ma alergię na wszystkie trawy oraz
brzozę i leszczynę. Odkąd pije Ŝel Aloe Vera, latem zeszłego roku miał przez około trzy
dni minimalny problem z alergią. W poprzednich latach był zakatarzony od marca do
października. Jako jego matka wiem najlepiej, przez co wcześniej przechodził. Muszę
dodać, Ŝe syn wcale nie był przekonany, Ŝe akurat to moŜe pomóc, poniewaŜ odczulanie,
któremu był poddawany przez wiele lat, nie przyniosło prawie Ŝadnego efektu. Właściwie
pił Aloe Vera tylko ze względu na mnie i mówił: mamo, biorę to Ŝebyś była zadowolona,
ale i tak w to nie wierzę. Jednak to się zmieniło, co zauwaŜyłam po tym, Ŝe upominał się
o swój poranny kieliszek „sznapsu”, jak nazywamy nasz napój. Jednak jeśli w ten sposób
jest się wyleczonym ze swojej alergii, to byłoby głupotą rezygnować z tego porannego
napoju.
• Skóra
Nie chcę pomijać swoich problemów skórnych: byłam u wielu dermatologów i wydałam
wiele pieniędzy na maści i kremy, za kaŜdym razem tylko z krótkotrwałym efektem, po
paru tygodniach była znów ta sama historia; dzięki Aloe Vera mogę z uśmiechem mówić
o tych minionych problemach.
• Cholesterol
Teraz opowiem o swoim najpiękniejszym sukcesie. Mój mąŜ miał bardzo wysoki poziom
cholesterolu, zwłaszcza cholesterolu HDL pomimo zmiany sposobu odŜywiania, diety
i stosowania leków obniŜających poziom cholesterolu. Odkąd codziennie rano pije Aloe
Vera, jego poziom cholesterolu jest dobry. MąŜ pogratulował mi i stwierdził: „To Twoje
zwycięstwo, zawdzięczam to tylko Twojemu aloesowi”.
Piękniejszego komplementu nie mogłabym usłyszeć w tym czasie.
To były doświadczenia naszej rodziny, ale równieŜ w kręgu krewnych i znajomych, którzy
dzięki mnie poznali Aloe Vera, słyszę tylko dobre rzeczy. To mogłoby być motywacją dla
kaŜdego, Ŝeby wydawać około 3 euro dziennie na swoje zdrowie, po to, by nie musieć
czekać w kolejce do lekarza. MoŜna w ten sposób zaoszczędzić pieniądze na konsultacje
lekarskie (4 x 10 euro plus dodatkowe koszty leków), naprawdę duŜo czasu oraz uniknąć
zaraŜenia wirusami w poczekalni do lekarza.
UwaŜam, Ŝe to naprawdę wystarczająco duŜo powodów, które przemawiają za Aloe Vera.
Renate B.
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Zgaga
Moje doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera
Chciałbym potwierdzić swoje pozytywne doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera.
Aloes bardzo pomógł mi w dwóch problemach zdrowotnych.
Z powodu wcześniejszej pracy jako kierowca cięŜarówki miałem duŜe problemy
z Ŝołądkiem. Pośpiech, stres i nieregularne jedzenie szybko doprowadziły do silnej,
prawie codziennej zgagi.
Przez wiele lat z pomocą leków mogłem jako tako kontrolować zgagę. Jednak leki, które
mają regulować poziom kwasu Ŝołądkowego, to nie jest właściwe rozwiązanie!
Po trzech tygodniach przyjmowania Ŝelu Aloe Vera mogłem zauwaŜyć znaczną poprawę
swoich dolegliwości.
Obecnie, po trzech miesiącach regularnego przyjmowania Ŝelu Aloe Vera nie mam juŜ
problemów Ŝołądkowych i jestem bardzo zadowolony, Ŝe nie muszę juŜ brać leków.
Moje drugie pozytywne doświadczenie z Aloe Vera dotyczy grzybicy stóp.
Nieprzyjemna rzecz, którą moŜna się bardzo szybko zarazić np. na ogólnie dostępnych
basenach.
Moja porada:
Namoczyć waciki w Ŝelu Aloe Vera i włoŜyć między palce u nóg.
Po czterech dniach problem znika. KaŜda osoba dotknięta tym problemem moŜe to
wypróbować. Mogę to polecić z czystym sumieniem.
To były moje doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera.
Roland S.

Prostata
Relacja z doświadczenia z Ŝelem do picia Aloe Vera
Mój ojciec otrzymał ode mnie w prezencie Ŝel Aloe Vera i pił 30 ml rano i wieczorem
przez około 1 ½ miesiąca. Czuł się dobrze i nie zauwaŜył poza tym niczego szczególnego.
Później wydarzyła się rzecz następująca:
Podczas profilaktycznego badania przeciwnowotworowego lekarz stwierdził nagle
na podstawie badania krwi podwyŜszony poziom markera PSA. Wynosił około 9,9. JuŜ
przy wartości powyŜej 4 istnieje podejrzenie raka. Do tego doszedł fakt, Ŝe prostata
bardzo stwardniała i to stwardnienie w połączeniu z wysokim wynikiem było bardzo
niekorzystne. Wyznaczono mu termin pobrania próbki tkanki za 14 dni.
W ciągu tych 14 dni mój ojciec znacznie zwiększył ilość zaŜywanego Ŝelu Aloe Vera do 60
ml trzy razy dziennie. Dodatkowo dwa razy dziennie robił lewatywę z 30 ml Ŝelu Aloe
Vera.
JuŜ po paru dniach zwiększonego przyjmowania Aloe Vera oraz dodatkowej lewatywy
zauwaŜył poprawę przy oddawaniu moczu. Czuł się takŜe znacznie bardziej aktywny.
Wtedy przyszedł dzień pobrania próbki tkanki. Znowu przebadano prostatę. Zmieniła się,
w międzyczasie nie była juŜ twarda, ale nie była jeszcze całkiem miękka. Parę dni później
przyszedł wynik badania tkanki, zadziwiające, wszystko było w porządku.
Od tego czasu mój ojciec moŜe znowu bez problemu oddawać mocz i często musi nawet
w nocy dodatkowo iść do toalety.
ZauwaŜył teŜ, Ŝe pęcherze na wewnętrznej stronie dłoni, które go zawsze bardzo
denerwowały (z dłoni schodziła skóra), nagle całkowicie zniknęły.
Anita W.

Dolegliwości pęcherza, nerek / reumatyzm stawowy / bóle Ŝołądka
40 lat
Doświadczenia z Ŝelem do picia Aloe Vera
(Stosowanie od 5.7.2002)
Przedtem: od 10 lat cierpię na reumatyzm stawowy, wiele razy w ciągu roku mam ataki
reumatyzmu, które są połączone z silnymi bólami i ograniczeniem wykonywania ruchów
aŜ do unieruchomienia. Muszę codziennie brać 4-6 róŜnych tabletek, które mają
oczywiście takŜe powaŜne skutki uboczne. Mój układ immunologiczny był całkowicie
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wyczerpany. Miałam dolegliwości Ŝołądkowe, częste zapalenia pęcherza i nerek,
przeziębienia i często opryszczkę. Bóle menstruacyjne w pierwszych 1-2 dniach okresu.
Później:
- po tygodniu przyjmowania Ŝelu Aloe Vera ustąpiły moje dolegliwości Ŝołądkowe
- pozytywnym efektem było takŜe całkowite ustąpienie bólów menstruacyjnych
- czuję, Ŝe ogólnie jestem w świetnej formie fizycznej – jestem teraz sprawniejsza
- ostatni atak reumatyzmu (około 14 dni temu) przebiegł w sposób znacznie mniej
bolesny niŜ dotychczas
- teraz wypróŜniam się 1-2 razy dziennie, dzięki temu nieco schudłam i przede wszystkim
nie przybieram na wadze, kiedy skuszę się na jakąś przekąskę
- pozytywne działanie równieŜ na moją skórę (świeŜszy, gładszy wygląd)
- dotychczas nie powtórzyły się dolegliwości pęcherza i nerek
- zbyt wysokie ciśnienie (z powodu tabletek) powróciło do normy
Polepszyła się jakość mojego Ŝycia.
Uta N.

NieŜyt Ŝołądka
Relacja na temat doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera z miodem
4 lata temu miałem ostry nieŜyt Ŝołądka. Od tego czasu nie mogę jeść i pić wszystkiego.
Często czułem, Ŝe mój Ŝołądek „kipi”. Od lipca regularnie stosuję Ŝel Aloe Vera i od końca
sierpnia moje problemy z Ŝołądkiem ustąpiły. Znów mogę wszystko jeść i pić, nie
odczuwając Ŝadnych problemów.
Carsten G.

