
 

ALORGANIC 

 אלוורה אורגנית תוצרת הארץ

 

 
 אית אורגנית, בצפון הנגבוגידול אלוורה רפ

 ISO65 ,IFOAM באישור ובפיקוח חברת אגריאור

 
 

 רפואי טהור קפוא בכבישה קרה אלוורה ג'ל  100%
ALOEVERA Barbadensis Miller 

 

  
  ג'ל האלוורה מקל במקרים של בעיות במערכת העיכול 

 )כיבים, אולקוס, צרבות( ומסדיר פעילות מעיים.

 )מטפל במחלות מעי דלקתיות )קרוהן קוליטיס. 

 כרוניות. דלקות פרקים. מטפל בדלקות 

 טבעית של לחץ דם גבוה, מוריד כולסטרול.  הפחתה 

 אנטי סרטני אלוורה מכיל נוגדני חימצון רבים, והוא. 

 בגוף האדם.  את רמת הסוכרים מאזן אלוורה 

 (. 2טוב לסובלים מבעיות סוכר )סוג  -

  ופוליסכרידים. אנזימים את הגוף במינרלים חיוניים ויטמיניםמזין 
  מנקה רעלים ! - עלאלוורה נחשב מזון  
 

 , אבץ, חומצות אמינו, אנטי אוקסידנטים....C ,Eצמח האלוורה מכיל חומרים אנטי דלקתיים ונוגדי חיידקים, ויטמין 

 מרקחת של הטבע.המזל טוב. בידך בית 
 

 

 טבעי ואינו מכיל משמרים,  100%הג'ל 
 שלושה חודשים( כלכן יש לשמור בהקפאה עד לשימוש )נשמר בהקפאה 

 
 .לפחות גרם 10קוביות של  28ית מכילה כל שק

 
 המינון המומלץ:

 ק"ג משקל גוף. 20קוביית אלוורה אחת לפחות ליום לכל 
 קוביות ליום. 4ק"ג צריך לקחת  70לדוגמא: אדם השוקל 

 אופן השימוש:

 מומלץ לקחת את האלוורה על קיבה ריקה לספיגה מירבית!
 ת החדר(בטמפרטור דק' 20-יש לשבור מספר קוביות ולהמיס בכוס )כ

 אפשר להמיס במים או מיץ טבעי בסיסי )מיץ תפוחים למשל(
  חמוץ( לא מתאים עם משקה חומצי )לא הולך עם פרי הדר או יוגורט 

  כבר מהערב לשתייה על הבוקר אולם יש לשמור במקרר. אפשר להכין
 

 ניתן לשלב אכילת פרי )אלוורה עוזר בספיגה יעילה של ויטמינים(

 

  



  
 להלן מתכונים להכנה עצמית של משקה בריאות בשילוב אלוורה טבעית

 
 

 תהלוורה
 

 ממנו:אפשר להכין משקה בריאות שכל המשפחה יכולה ליהנות 
מכינים קנקן תה )תפוחים או חליטת צמחים אחרים(. מקררים את התה 

 לטמפרטורת החדר.
 . גרם( 100) ג'ל אלוורהקוביות  10מוסיף לו 

 מכניסים למקרר.
  נשמר בקירור עד שלושה ימים.התה 

 

 http://youtu.be/rLMSupgTZ_4קישור לסרטון הדגמה:  
 

 

 
 

 לימונענע גרוס בתוספת אלוורה
 

 מים.כוסות  3-קוביות קרח רגיל מ מכינים
 עלי נענע טריים שטופים. 10-סוחטים מיץ מלימון אחד. מוסיפים כ

 כפות(.  2-4ממתיקים בסוכר קנים אורגני או דבש תמרים לפי הטעם )
 את המיץ לימון הסוכר והנענע מכניסים לבלנדר 

 . מים(כוסות  3 -כקפוא ותבנית קוביות קרח ממים )אלוורה קוביות  10מוסיפים 
 מרסקים הכל יחד בבלנדר כשתי דקות.

 לבריאות! שותים
 
 

 

 
 שייק פירות משודרג בתוספת אלוורה

 
 כוס קוביות מלון, 

 אגס בינוני מגולען וחתוך, 
 רבע כוס מיץ לימון טרי,

 קוביות אלוורה קפוא.  4
 קוביות קרח רגיל. 2
 

 הכנה: מרסקים בבלנדר ומגישים קר.
 לבריאות

 
 
 

 

ALORGANIC   הארץ!מוצרי אלוורה אורגניים תוצרת 

 ם עשירים בג'ל אלוורה טהור וטריפיתוח מוצרי קוסמטיקה טבעייגידול אלוורה רפואית אורגנית ו

 ת העליםימוש בקליפאלוורה, ללא שג'ל אחוז  60 מעלשלנו מכילים  מוצרי הטיפוח כל

 , ללא אבקות, ללא חומרים אסורים, וללא תוספת מים!אורגנייםמחומרים טבעיים  - םמוצריהכל 

 . ניתן להזמין עלי אלוורה בוגרים באספקה קבועה שוטפת.ובינוניים םצעירי ניתן להשיג אצילנו שתילי אלוורה רפואית

 

    /http://www.ilovera.co.il  אתר האינטרנט שלנו:
    www.ILovera.info/Blog  אתר הבלוגים:

 o.ilhttps://www.facebook.com/ILovera.c   דף פייסבוק:
 054-9409212לפרטים, איציק פלדמן ונפתלי פלדמן 

 
 הגעה אלינו בתיאום..  9409212-054: ניתטלפובהזמנה אפשר גם האינטרנט ואתר זמין דרך האלוורה האורגנית שלנו ניתן להמוצרי כל את  
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