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ZA INTERNO UPORABO 

 

SIRUP ALOJA  ARBORESCENS Z ARONIJO   
prehransko dopolnilo 

Hiter pregled 
• Priprava blagodejnih in osvežilnih napitkov  
• Ekološko pridelani sokovi aloje arborescens in aronije 
• Izboljšanje psihofizičnega počutja 
• Uporaba in pomoč pri različnih boleznih 

Več 
Bio sirup iz ekološko pridelanega soka aloje arborescens (30%), soka aronije (30%) in medu značilnega rastlinskega 
svežega okusa. Kombinacija vseh teh sestavin vezanih z alojinim sokom je vodila v izdelavo tako imenovanega super 
sirupa. Dodani okus aronije je izbran zaradi »zdravilnih« in antioksidantnih lastnosti. Aronija spodbuja regeneracijo 
celic, varuje srce in ožilje, zavira proces staranja, zagotavlja pa tudi boljšo odpornost in več energije. 

Sestavine: 
sok aloje arborescens – znana tudi kot drevesasta aloja. Zagotavlja sistemsko detoksikacijo celotnega telesa. 
Vsebuje namreč večje koncentracije acemanana sladkorne molekule, ki spada med najbolj aktivne učinkovine v 
naravi. Acemanan ustvarja protivirusne in imuno-modulacijske učinke, ki krepijo celične stene, da se toksini pravilno 
odstranijo iz telesa. Ima 75 potencialno aktivnih snovi, med katerimi so vitamini, encimi, minerali, aminokisline, 
sladkorji… Vsebuje tudi vitamin A, C, E, B12 in folno kislino. Od mineralov, ki so pomembni v organizmu, vsebuje 
kalcij, natrij, kalij, krom, baker, selen, magnezij, mangan, cink. Aloja arborescens vsebuje 20 od 22 človeku potrebnih 
aminokislin, od teh je 7 od 8 esencialnih. Salicilna kislina deluje protivnetno z antibakterijskimi lastnostmi. Čistilno in 
antiseptično delujejo saponini. Zdravilne učinke aloje arborescens je pater Roman Zago predstavil v knjigi Raka lahko 
ozdravimo in zasejal upanje med bolniki. 
sok aronije - Aronija vsebuje kar dva krat več antioksidantov kot drugo jagodičevje, zato se uvršča kot najmočnejši 
doslej poznani antioksidant. Varuje pred rakavimi, srčno-žilnimi obolenji, pomaga ohranjati zdravje sečil, pomaga pri 
zdravljenju želodčnih težav, uravnavanju krvnega pritiska, ohranja zdravo črevesje, razstruplja in čisti organizem, blaži 
glavobole in migrene, povečuje imunsko sposobnost organizma, preprečuje slabokrvnost ter povečuje elastičnost 
kože. 
 
Povprečna hranilna vrednost na 100 ml: 
Energijska vrednost    231 KJ / 55 kcal 
Maščobe    0 g 
Od tega nasičene maščobe  0 g 
Ogljikovi hidrati     13,6 g 
Od tega sladkorji    13,4 g 
Prehranske vlaknine  0 g 
Beljakovine   0 g  
Sol    0 g 
 
Uporaba: 
Zjutraj in zvečer pol ure pred jedjo zaužijte po eno jedilno žlico in pol. 
Pred uporabo pretresite! 
Hranite v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. 
Odprt izdelek hranite v hladilniku in ga porabite najkasneje v dvajsetih dneh. 
 
 
KODA: 6003 
Količina: 330 ml 

 

 



 
 

ZA INTERNO UPORABO 

 

SIRUP ALOJA  ARBORESCENS Z GRANATNIM JABOLKOM   
prehransko dopolnilo 

Hiter pregled 
• Priprava blagodejnih in osvežilnih napitkov  
• Ekološko pridelani sokovi aloje arborescens in granatnega jabolka 
• Izboljšanje psihofizičnega počutja 
• Uporaba in pomoč pri različnih boleznih 

Več 
Bio sirup iz ekološko pridelanega soka aloje arborescens (30%) in zgoščenega soka granatnega jabolka (30%), 
sladkan z bio medom, brez konzervansov. Alojin sok je pridelan iz svežih listov rastline po metodi hladnega stiskanja. 
Granatno jabolko pa je prava vitaminska »bomba«, oboroženo z zalogami vitaminov B-kompleksa. Ko temu prištejemo 
še veliko kalija in fosforja, je kombinacija naravnost popolna. 

Sestavine: 
sok aloje arborescens – znana tudi kot drevesasta aloja. Zagotavlja sistemsko detoksikacijo celotnega telesa. 
Vsebuje namreč večje koncentracije acemanana sladkorne molekule, ki spada med najbolj aktivne učinkovine v 
naravi. Acemanan ustvarja protivirusne in imuno-modulacijske učinke, ki krepijo celične stene, da se toksini pravilno 
odstranijo iz telesa. Ima 75 potencialno aktivnih snovi, med katerimi so vitamini, encimi, minerali, aminokisline, 
sladkorji… Vsebuje tudi vitamin A, C, E, B12 in folno kislino. Od mineralov, ki so pomembni v organizmu, vsebuje 
kalcij, natrij, kalij, krom, baker, selen, magnezij, mangan, cink. Aloja arborescens vsebuje 20 od 22 človeku potrebnih 
aminokislin, od teh je 7 od 8 esencialnih. Salicilna kislina deluje protivnetno z antibakterijskimi lastnostmi. Čistilno in 
antiseptično delujejo saponini. Zdravilne učinke aloje arborescens je pater Roman Zago predstavil v knjigi Raka lahko 
ozdravimo in zasejal upanje med bolniki. 
sok granatnega jabolka - Granatno jabolko vsebuje bogato zalogo antioksidantov, ki pozitivno vplivajo na naše 
zdravje. V soku in olupku se nahajajo punicagalini katerih aktivnost je trikrat močnejša od antioksidantov v rdečem 
vinu ali zelenem čaju. Sodeluje pri preprečevanju srčno-žilnih obolenj in ateroskleroze, uravnavanju sladkorja v krvi, 
pomaga pri boju proti ledvičnim kamnom, prehladu in celo proti kariesu ter znižuje temperaturo in blaži kašelj. 

 
Povprečna hranilna vrednost na 100 ml: 
Energijska vrednost    248 KJ / 59 kcal 
Maščobe    0 g 
Od tega nasičene maščobe  0 g 
Ogljikovi hidrati     14,6 g 
Od tega sladkorji    14,3 g 
Prehranske vlaknine  0 g 
Beljakovine   0 g  
Sol    0 g 
 
Uporaba: 
Zjutraj in zvečer pol ure pred jedjo zaužijte po eno jedilno žlico in pol. 
Pred uporabo pretresite! 
Hranite v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. 
Odprt izdelek hranite v hladilniku in ga porabite najkasneje v dvajsetih dneh. 
 
 
KODA: 6004 
Količina: 330 ml 
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SIRUP ALOJA  ARBORESCENS Z INGVERJEM   
prehransko dopolnilo 

Hiter pregled 
• Priprava blagodejnih in osvežilnih napitkov  
• Ekološko pridelani sokovi aloje arborescens in ingverja 
• Izboljšanje psihofizičnega počutja 
• Uporaba in pomoč pri različnih boleznih 

Več 
Bio sirup iz ekološko pridelanega soka aloje arborescens (30%) in ingverjevega soka (12%), sladkan z bio medom, 
brez konzervansov. Alojin sok je pridelan iz svežih listov rastline po metodi hladnega stiskanja.  
Ingverja je dodano najmanj 12% in kot začimba daje sirupu nekoliko pikantni okus. Že od nekdaj znanstveniki ingver 
prištevajo med enega najmočnejših rastlinskih antioksidantov. Številne zdravstvene raziskave so tudi dokazale, da 
pomaga pri zgagi, slabi prebavi in bruhanju, ter preprečuje slabost med potovanjem. 

Sestavine: 
sok aloje arborescens – znana tudi kot drevesasta aloja. Zagotavlja sistemsko detoksikacijo celotnega telesa. 
Vsebuje namreč večje koncentracije acemanana sladkorne molekule, ki spada med najbolj aktivne učinkovine v 
naravi. Acemanan ustvarja protivirusne in imuno-modulacijske učinke, ki krepijo celične stene, da se toksini pravilno 
odstranijo iz telesa. Ima 75 potencialno aktivnih snovi, med katerimi so vitamini, encimi, minerali, aminokisline, 
sladkorji… Vsebuje tudi vitamin A, C, E, B12 in folno kislino. Od mineralov, ki so pomembni v organizmu, vsebuje 
kalcij, natrij, kalij, krom, baker, selen, magnezij, mangan, cink. Aloja arborescens vsebuje 20 od 22 človeku potrebnih 
aminokislin, od teh je 7 od 8 esencialnih. Salicilna kislina deluje protivnetno z antibakterijskimi lastnostmi. Čistilno in 
antiseptično delujejo saponini. Zdravilne učinke aloje arborescens je pater Roman Zago predstavil v knjigi Raka lahko 
ozdravimo in zasejal upanje med bolniki. 
ingverjev sok - Ingver vsebuje mnogo hlapnih olj, med njimi zlasti borneol, cineol, citral in felandren. Prav v teh 
oljih se skriva njegova zdravilnost, dajejo pa mu tudi značilen vonj in okus. Ingver spodbuja krvni obtok, pomaga pri 
vnetnem grlu, prehladu, virusih, sprošča periferno ožilje, krepi izločanje sline, ugodno deluje na jetra, zmanjšuje 
holesterol in ima antiseptične lastnosti. Vsebuje encim, ki pomaga pri prebavi beljakovin. 

 
Povprečna hranilna vrednost na 100 ml: 
Energijska vrednost    176 KJ / 42 kcal 
Maščobe    0 g 
Od tega nasičene maščobe  0 g 
Ogljikovi hidrati     10,3 g 
Od tega sladkorji    10,2 g 
Prehranske vlaknine  0 g 
Beljakovine   0 g  
Sol    0 g 
 
Uporaba: 
Zjutraj in zvečer pol ure pred jedjo zaužijte po eno jedilno žlico in pol. 
Pred uporabo pretresite! 
Hranite v suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. 
Odprt izdelek hranite v hladilniku in ga porabite najkasneje v dvajsetih dneh. 
 
 
KODA: 6005 
Količina: 330 ml 


