
 

 

 

 

Aloe vera je známá svými širokospektrálními příznivými účinky na lidský organismus. Ať už je Aloe 

užívána vnitřním nebo vnějším je považována za nejúčinnější přírodní detoxikační prostředek, jelikož 

ve svém pozitivním účinku obsáhne celý trávicí trakt (slinivku, játra, střeva). Příznivě působí na celou 

řadu zažívacích obtíží, v rámci posílení přirozených imunitních funkcí organismu a to díky velice 

cenným komponentům, které zahrnují hlavně polysacharidy, vitaminy, minerály, stopové prvky, 

enzymy, aminokyseliny, protizánětlivé látky a další. Kromě toho se Aloe vera významnou měrou 

podílí při podpoře správné funkce jater a slinivky břišní. Spektrum jejich účinků zahrnuje také pomoc 

nemocným při diabetu, vysokém cholesterolu, onemocnění koronárních cév atd. Věděli jste, že 

pomáhá také snižovat riziko vzniku ledvinových kamenů? Pro vnitřní Vám přinášíme řadu nápojů Aloe 

Frutti a řadu doplňků stravy s více jak 90% čistou šťávou z Aloe vera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloe Vera je cenným nástrojem i pro vnější použití a to pro řešení různých kožních podráždění, jako 

jsou vyrážky, popáleniny, omrzliny a lupénka. Významnou roli hraje Aloe vera i v kosmetickém 

průmyslu.  

  



 

 

 

 

Aloe má při vnější aplikaci zklidňující, antiseptické účinky a pomáhá při rychlém hojení ran po bodnutí 

hmyzem, odřeninách, kožních onemocněních a alergiích. K tomu je vhodný pro použití Aloe Vera Gel 

Regeneration 99,1% s nejvyšším obsahem čistého Aloe na trhu z řady G.G. Hellenic Aloe.  

 

 

 

  



 

 

 

 

G. Hellenic Aloe byla založena v roce 2006 na ostrově Kréta v Řecku. 

Nejprve jsme začali tvořit síť místních ekologických zemědělců, kteří pěstují Aloe vera barbadensis 

Miller (aloe pravá, léčivá) certifikované odrůdy Aloe vera, speciálně adaptované a kultivované 

v bohaté krétské půdě. 

Ve spolupráci se třemi výzkumnými týmy univerzit nacházejících se v Řecku a na Kypru jsme rozšířili 

svůj laboratorní a výzkumný potenciál a výsledky integrovali do výroby našich produktů. Naši 

kvalifikovaní vědečtí pracovníci společnosti spolu s odporníky potravinářských technologií na zvolené 

farmáře dohlížejí, abychom zajistili produkci vysoce kvalitních přírodních produktů, jejichž úroveň 

neustále zvyšuje běh kontinuálně probíhajících procesů výzkumu, vývoje a inovací. 

Dnes je GG. Hellenic Aloe řeckým průkopníkem stabilizace surového gelu z vnitřku listů Aloe 

barbadensis Miller přírodními prostředky. 

Náš inovativní stabilizační vzorec zajišťuje jednu z celosvětově nejvyšších dostupných koncentrací 

gelů Aloe Vera, dosahující 99.1 %. 


