
draagt bij tot: 
• de gezondheid van het spijsverteringsstelsel
• een normale functie van de maag en darmen
• een vlotte spijsvertering
• een vlotte lichaamseliminatie
• een sterke weerstand
• de celbescherming tegen vrije radicalen

Aloe Vera Juice 
PLATINUM 

TRANSPARANTIEFICHE  ALOE VERA JUICE PLATINUM

Wetenschappelijk onderbouwde voedingssupplementen van uitzonderlijke kwaliteit



ALOE VERA JUICE PLATINUM  

• Werking: 
- draagt bij tot de gezondheid van het spijsverteringsstelsel en tot een normale functie van de maag 

en darmen: vooral op basis van de bijzondere slijmstoffen of “mucopolysachariden” (acemannaan, 
glucomannaan, mannose-derivaten), die een verzachtende werking uitoefenen op de slijmvliezen 
en die de slijmvliezen beschermen tegen de etsende invloed van maagzuur; ook door de tannines 
(looistoffen)

- draagt bij tot een vlotte spijsvertering: vooral op basis van de enzymen (fosfaat-amylase, protease, 
lipase, bradykinase, catalase, cellulase)

- draagt bij tot: een vlotte lichaamseliminatie (vnml door enzymen en slijmstoffen), een sterke 
weerstand (vitaminen, mineralen, aminozuren) en de celbescherming tegen vrije radicalen 
(bètacaroteen, vitamine C en E, catalase…)

• Kwaliteit: 
- biologisch, afkomstig van in Andalusië geteelde Aloe vera
- 100 % puur en onverdund sap van het binnenste bladmerg
- onderging geen pasteurisatie of enige hittebehandeling, wat cruciaal is voor het behoud van de 

enzymen!
- Is vrij van bewaarmiddelen (natriumbenzoaat, kaliumsorbaat…) en bewaart door vitamine C en 

citroenzuur
- bevat geen toegevoegde suiker
- is vrij van prikkelende, laxerende anthranoïden (dit sap is niet afkomstig van de buitenste bladlagen)

• Wetenschappelijke onderbouwing: 
- International Journal of Pharmaceutical Research & Allied Sciences, 2016, 5(1): 21-33: Aloe Vera: A 

Systematic Review of its Industrial and Ethno-Medicinal Efficacy. Amit Pandey and Shweta Singh
- “Therapeutic and Medicinal Uses of Aloe vera: A Review" written by Pankaj K. Sahu, Deen Dayal Giri, 

Ritu Singh, Priyanka Pandey, Sharmistha Gupta, Atul Kumar Shrivastava, Ajay Kumar, Kapil Dev Pandey, 
published by Pharmacology & Pharmacy, Vol.4 No.8, 2013

- IARC Monographs: ALOE VERA

Ingrediënten: biologische Aloe vera (Echte aloë, 99,5 %), citroenzuur (voedingszuur), 
vitamine C (antioxidans).

Inhoud: 1 liter

Gebruik: 30 ml (3 eetlepels) à 50 ml (5 eetlepels) voor de maaltijden. Het sap mag eventueel 
verdund worden in een half glas water. Schudden voor gebruik.
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Hoe ALOE VERA JUICE PLATINUM combineren voor meer succes?

-  met CURCUMA PLATINUM voor het verzachten van de slijmvliezen van maag en darmen

- met DIGEST ENZYME FORTE bij overladen en moeilijke spijsvertering, bij een moeilijke vertering van eiwitten

- met KYO DOPHILUS ONE PER DAY voor een optimale darmflora 

- met DARMOTON of PSYLLIUM PLATINUM voor een ontgifting van het darmkanaal, bij constipatie

- met KYO DOPHILUS ONE PER DAY en PSYLLIUM PLATINUM voor een normale darmfunctie

Aloe Vera Juice 
PLATINUM 

Waarom in een plastic fles?
- het enige procedé om pasteurisatie te vermijden en de enzymen te bewaren is verpakking 

in een plastic container (glazen fles = pasteurisatie = verlies van enzymen!)
- is vrij van BPA (bisfenol A) en vrij van ftalaten (weekmakers)
- is 100 % recycleerbaar
- bevat een UV-filter (glazen flessen bieden geen zonneprotectie)
- is veel lichter dan glazen flessen voor transport


