ALORGANIC
אלוורה אורגנית תוצרת הארץ
גידול אלוורה רפואית אורגנית ,בצפון הנגב
באישור ובפיקוח חברת אגריאור

IFOAM ,ISO65

 100%ג'ל אלוורה רפואי טהור קפוא בכבישה קרה
ALOEVERA Barbadensis Miller
 ג'ל האלוורה מקל במקרים של בעיות במערכת העיכול
(כיבים ,אולקוס ,צרבות) ומסדיר פעילות מעיים.
 מטפל במחלות מעי דלקתיות (קרוהן קוליטיס מעי רגיז).
 מטפל בדלקות כרוניות .דלקות מפרקים .פיברומיאלגיה.
 איזון טבעי של לחץ דם גבוה ,רמות כולסטרול וטריגליצרידים
 אלוורה מכיל נוגדני חימצון רבים ,והוא אנטי סרטני.
 משפר הולכת חמצן בכלי הדם ומחזק את קירות הנימים.

 אלוורה מאזן את רמת הסוכרים בגוף האדם.
טוב לסובלים מבעיות סוכר (סוג .)2
 מסייע לכבד בניקוי רעלים!
 אלוורה הינו מזון על  .הוא מזין את הגוף בחומצות אמינו
חיוניות ,מינרלים ,ויטמינים אנזימים ופוליסכרידים.
 צמח האלוורה מכיל חומרים אנטי דלקתיים ,נוגדי חיידקים,
ועוד...

מזל טוב .בידך בית המרקחת של הטבע.
הג'ל  100%טבעי ואינו מכיל משמרים ,לכן יש לשמור בהקפאה עד לשימוש
(כל זמן שהקוביות קפואות ,התוקף הינו ארבעה חודשים)
במארז  4פלטות של קוביות אלוורה טהור .בכל פלטה  28קוביות של  10.7גרם כ"א.

ה"מינון" הטיפולי המומלץ:
לאדם מבוגר  -ממוצע של  4קוביות ביום לפחות ,לוקחים את  4הקוביות בבת אחת.
לאדם השוקל למעלה מ 70-ק"ג ,נמליץ להוסיף על כל  20ק"ג משקל גוף קוביית אלוורה
נוספת (יש לעגל כלפי מעלה).
לילדים ניתן לתת בהדרגה קובייה אחת או  2ביום.
ה"מינון" הינו אינדיבידואלי ,ותלוי גם בחומרת הבעיה ובתזונת המטופל.
בכל מקרה ,אין "מינון יתר"! זה לא תרופה .וכל המרבה הרי זה משובח 

אופן השימוש:
מומלץ לקחת את האלוורה על קיבה ריקה לספיגה מירבית ! (בבוקר עדיף)
יש לשבור מספר קוביות ולהמיס בכוס (כ 30-דק' בטמפרטורת החדר)
ג'ל האלוורה נהרס בחימום .אין לערות מים רותחים על הקוביות ואין לחמם במיקרוגל.
אפשר להמיס את הקוביות בחצי כוס מים  /שיק ירוק  /שיק פירות  /מיץ טבעי
(מיץ תפוחים טבעי ,מיץ ענבים טבעי ,תה קר ,אפשר גם במיץ לימון ,פירות יער וכו')
לממהרים ,אפשר גם להכין את המשקה כבר מהערב ,יש לשמור במקרר עד הבוקר.
(ג'ל האלוורה הטבעי מחזיק במקרר  24שעות)
אין בעיה לקחת אלוורה ביחד עם פרוביוטיקה ותוספי תזונה אחרים.
אפשר לאכול רגיל לאחר חצי שעה משתיית האלוורה.
לצרבת  /חומציות יתר אפשר למצוץ קוביית אלוורה להרגעת הוושט בכל שעה.
במקרה של התלקחות או החמרה של מחלה אפשר לקחת "מינון" גבוה מהמומלץ גם
פעמיים או  3פעמים ביום כחצי שעה לפני האוכל או לפני השינה.

להלן מתכונים להכנה עצמית של משקה בריאות בשילוב אלוורה טבעית

תהלוורה
אפשר להכין משקה בריאות שכל המשפחה יכולה ליהנות ממנו:
מכינים קנקן תה (תפוחים או חליטת צמחים) .ומקררים את התה לטמפרטורת
החדר .מוסיפים  10קוביות ג'ל אלוורה.
מערבבים היטב ומכניסים למקרר .התה נשמר בקירור כ 24 -שעות.
קישור לסרטון הדגמהhttp://youtu.be/rLMSupgTZ_4 :

לימונענע גרוס בתוספת אלוורה
מכינים מראש קוביות קרח מ 3-כוסות מים.
סוחטים מיץ מלימון אחד .מוסיפים כ 10-עלי נענע טריים שטופים.
ממתיקים בסוכר קנים אורגני או דבש תמרים לפי הטעם ( 2-4כפות).
מכניסים לבלנדר את מיץ הלימון הסוכר והנענע
מוסיפים  10קוביות אלוורה קפוא ותבנית קוביות קרח ממים (כ 3 -כוסות מים).
מרסקים הכל יחד בבלנדר כשתי דקות.
שותים לבריאות!

שייק פירות משודרג בתוספת אלוורה
כוס קוביות מלון,
אגס בינוני מגולען וחתוך,
רבע כוס מיץ לימון טרי,
 4קוביות אלוורה קפוא.
 2קוביות קרח רגיל.
הכנה :מרסקים בבלנדר ומגישים קר.

לבריאות

 ALORGANICמוצרי אלוורה אורגניים תוצרת הארץ!
גידול אלוורה רפואית אורגנית ופיתוח מוצרי קוסמטיקה טבעיי ם עשירים בג'ל אלוורה טהור וטרי

כל מוצרי הטיפוח שלנו מכילים מעל  60אחוז ג'ל אלוורה סחוט טרי ,ללא שימוש בקליפת העלים
כל המוצרים  -מחומרים טבעיים אורגניים ,ללא אבקות וללא תוספת מים!

קליניקה לטיפול הוליסטי .רפואה תזונתית בשילוב אלוורה רפואית אורגנית ,אפיתרפיה ורפואת תדרים

www.ILovera.co.il
אתר האינטרנט שלנו:
www.ILovera.info
אתר הבלוגים  -אלוורה בלוג :
www.facebook.com/ILovera.co.il
דף פייסבוק:

לפרטים  -נפתלי פלדמן 053-9237379 -
את כל מוצרי האלוורה האורגנית שלנו ניתן להזמין באתר האינטרנט או טלפונית במספר . 053-9237379 :הגעה אלינו בתיאום מראש.
אנחנו מכינים את ג'ל האלוורה טרי ולפי דרישה .הג'ל עומד להיגמר? אל תחכה/י לרגע האחרון צלצל/י להזמין מארז נוסף מבעוד מועד.

