FILTRACE GELU a PROCES PLNĚNÍ DO
FINÁLNÍHO OBALU - výrobce garantuje
aloe vera gel drink bez alergenů, barviv,
aromat či sladidel, výrobek je vhodný pro
diabetiky a celiaky.
OCHRANNÉ STABILIZAČNÍ LÁTKY
(KONZERVANTY)
• N&B minimalizovala výši konzervačních
látek tak, aby otevřená láhev vydržela
maximálně 30 dní - ideální je spotřebovat ji do 10 dnů.

100% organický
Aloe Vera gel drink

Složení Aloe Vera gel drinku
• 99,8 % organického gel drinku z listů Aloe
Vera Barbadensis
• 0,15 % přírodní kyseliny citronové ze zralého citrusového ovoce
• 0,025 % přírodního sorbanu draselného
z jeřabinových plodů
• 0,025 % přírodního benzoanu sodného
z ostružin a jablek
OBAL - 2x 520ml láhev a přírodní papírová krabička
• papírový karton podtrhuje přírodní původ
výrobku
• láhev evokuje historickou láhev na mléko - není plastová (PET), ale z materiálu
PE-HD, který je šetrnější k uskladňování
potravin

Balení: 2x 520 ml
Dávkování: 25 ml (2 polévkové lžíce) 2x
denně, cca hodinu před jídlem, samostatně nebo s vodou či džusem
Před upotřebením protřepejte, po otevření uložte v lednici a nejpozději do
30 dní spotřebujte.

finclub

ALOE VERA GEL DRINK

international

revoluční - 100% organický

Aloe Vera

• je zdrojem více než 200 cenných látek,
které udržují tělo v kondici a rovnováze
• podporuje trávení a pravidelné vyprazdňování, pozitivně ovlivňuje funkci střev
• podílí se na očistě těla od toxinů, poskytuje mu řadu výživných látek
• doporučuje se u diabetu II. typu, kdy pomáhá udržovat krevní cukr v normě
• má posilňující vliv, podporuje imunitní
systém, přispívá k přirozené obraně
• dopomáhá k fyzické i duševní pohodě
• kladně ovlivňuje stav pokožky, ochraňuje před volnými radikály, které urychlují
stárnutí
• je vhodné u alergií, revmatismu, v rámci
péče o klouby, je užitečné při hojení ran

Aloe Vera působí jako adaptogen - pomáhá bojovat s únavou a lépe zvládat
každodenní povinnosti!

Jakým způsobem účinkuje?

Aloe Vera poskytuje bohatý koktejl nutričních prvků, jejichž kombinace a vyváženost produkuje silnější účinek, než by se
očekávalo od jednotlivých složek. Pracují
totiž jako tým a posilují vzájemné působení
(tzv. synergický efekt).
Jedná se např. o enzymy, aminokyseliny,
glykoproteiny, vitamíny, minerály, steroly,
sacharidy i polysacharidy, lignin, saponiny, antrachinony a především acemannan
(v aloe ten nejdůležitější!).

Cena za balení (tj. 2x 520 ml): 995 Kč

Dávkování: 25 ml (2 polévkové lžíce) 2x denně

		

Kód výrobku: 300 120
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doplněk stravy

Nepasterizovaný - bez alergenů, aromat, stabilizátorů, sladidel či barviv,
v praktickém balení - vhodném jako dárek!

A R A N TE E D

Složení: 100% organický
gel drink z čerstvých listů Aloe Vera Barbadensis
(99,8 %), přírodní kyselina citronová z citrusových
plodů (0,15 %), přírodní
konzervanty - sorban draselný z jeřabin (0,025 %),
benzoan sodný z ostružin
a jablek (0,025 %)
doplněk stravy

Nejdůležitější látka v aloe vera - POLYSACHARID ACEMANNAN
• jde o acetylovaný polysacharid, který
stimuluje imunitní systém, urychluje
hojení a zmírňuje reakci kůže na radiaci
• na trhu jsou k dispozici aloe s 7 000 –
10 000 mg/kg polysacharidů. Aloe vera
gel drink firmy N&B má cca 40 000 mg/
kg polysacharidů, což představuje minimálně ČTYŘNÁSOBEK oproti konkurenčním výrobkům!
Jaký je rozdíl mezi aloe vera gelem a aloe
vera gel drinkem?
Aloe vera gel drink je vymačkaná šťáva
z vnitřního obsahu listu - gelu včetně šetrného odstranění vlákniny, přičemž účinné
látky vlákniny zůstávají v našem gel drinku zachovány. Navíc náš přípravek je NEPASTERIZOVANÝ a IDENTIFIKOVATELNÝ od
počátku procesu až po konečné dodání na
váš stůl.
Na trhu je obrovská škála různých aloe
vera gelů a džusů jako doplňků stravy.
Jak se v nich vyznat?
• Podle výzkumů (Turner, Bozzi, Ross),
které se zabývaly kvalitou komerčních
produktů s aloe vera, byly odhaleny
nesrovnalosti týkající se účinků a kvality přítomného aloe vera v těchto výrobcích. Vzorky aloe vera byly získány od

9 předních světových výrobců aloe vera.
Jako měřitelná látka byla srovnávána
výše acemannanu ve výrobcích aloe.
Výsledky byly znepokojivé. Pouze tři
vzorky obsahovaly uspokojivé množství
acemannanu (10 %). Zbývající vzorky
obsahovaly podstatně nižší, tedy neúčinná množství acemannanu. Navíc
4 vzorky byly prokazatelně bakteriálně
kontaminovány a jeden vzorek měl neobvykle vysokou koncentraci glukózy.
• Další studie (Im, Oh, Song, Kim) se zaměřila na množství a kvalitu aloe vera
ve 31 komerčních produktech. Pouze
2 % výrobců splnila kritéria na kvalitu
acemannanu.

N&B má pod kontrolou naprosto celý proces výroby:
od organického pěstování
GU
s certifikací Ecogruppo Italia
ARA NTEED
až po konečný produkt. Orbyla garantována skutečně nejganické farmaření je podrobeno
lepší kvalita produktu a nejnižší
velmi přísným kontrolám a samozřejmě koncentrace aloinu, je důležité použít lisnejsou povoleny žádné chemikálie, pes- ty minimálně 4 roky staré.
ticidy či fungicidy. Navíc místo, kde se
aloe pěstuje, je lokalizováno v Salen- KONTROLA KVALITY LISTŮ - čerstvě
to v přirozeném prostředí plném zele- nasbírané listy z pole se ihned podrobí
ně bez průmyslu a znečištění ovzduší. několikeré kontrole velikosti, váhy, tvaru
Region Salento má téměř celý rok veli- a vzhledu. Pro extrakci gelu je možné poce teplé podnebí a spoustu slunečných užít pouze ty nejlepší listy.
dní, které jsou velice důležité pro růst
a kvalitu aloe vera.
MYTÍ LISTŮ - aby se vyloučily případné
nečistoty, listy jsou umyty. Proces mytí
listů probíhá v čisté vodě bez chemických
přísad či jakýchkoli detergentů.
EXTRAKCE GELU - klíčovou zásadou je,
aby se proces extrakce nastartoval během dvou hodin po sběru rostliny, jelikož
jedině takto se uchovají a maximalizují
všechny účinné složky aloe vera.

PROCES PĚSTOVÁNÍ a VÝROBY

Původ výrobku a VÝROBCE

Veškeré procesy probíhající v N&B jsou
certifikované jako „GREEN CONCEPT“,
produkty nejsou samozřejmě testovány
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O aloe vera gelu toho bylo napsáno už spousta. Proč tedy Finclub přichází s novým
aloe vera? Prozatím jsme výrobek dováželi z daleké Austrálie a navzdory výborné
kvalitě a ojedinělému složení jsme se rozhodli dodavatele změnit. Důvod? Nejproblematičtější byl dovoz, dlouhá přeprava lodí přes půl zeměkoule a nepružnost dodávek. A jelikož jsme minulý rok navázali ty nejlepší vztahy s italským výrobcem
Natura & Benessere (N&B), požádali jsme majitele firmy, aby pro Finclub připravil
to nejlepší možné aloe vera na trhu.

na zvířatech. Veškeré procesy jsou certifikovány jako „organické“ včetně certifikátu HALAL, který potvrzuje, že výrobek
je bez alkoholu a bez živočišných látek.
Garance nejvyšší kvality kontroly je podtrhnuta smlouvou s univerzitou a s National Research Center (Národním výzkumným centrem), který se bude starat
o produktové analýzy a bude zabezpečovat tu nejvyšší kvalitu celéU
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ho výrobního procesu.
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Revoluční ALOE VERA gel drink
100% organický původ

Každý krok postupu je dělán ručně tak,
aby byla zajištěna nejvyšší kontrola a skutečně byla garantována nejvyšší - doslova
zřídka se vyskytující - kvalita na světě.
LISTY - jsou ručně sbírány, aby nedošlo
k žádnému kontaktu gelu s kyslíkem. Aby

STABILIZACE GELU - ihned po rozmixování gelových filetů, kdy se z produktu stane
tekutý gel, mohou být přidány nezbytné
ochranné látky. Cílem je stabilizovat gel,
aby ho nenapadly mikroorganismy, plísně
či kvasinky. Když získáme rozmixovaný gel,
poté musí být rychle přefiltrován a zabalen
ve sterilních podmínkách. V tomto momentu gel ještě obsahuje vlákninu. Na konci
celého cyklu (ne déle než po 2 hodinách)
vznikne 100% aloe vera gel.

