
 

Защо да купувам алое вера от Форевър 

Ливинг Продъктс, когато мога да си купя 

по-евтино от друг производител? 

Това е резонен въпрос, но може би е по-добре да ви отговорим със следната 

информация:  

• Форевър Ливинг Продъктс (ФЛП) е най-големият производител и дистрибутор на алое 

вера в света. Притежаваме плантации в САЩ и Карибите на места с идеален климат за 

отглеждане на алое. Ето защо можем да ви кажем съвсем точно как и къде расте нашето 

алое. Можем също така да гарантираме, че при отглеждането му не се използват никакви 

пестициди и хербициди. 

• Ние контролираме целия процес на производство – от избора кои листа са узрели, за да 

бъдат отрязани, до температурата на съхранение на гела след бутилиране. Не зависим от 

доставчици. 

• Нашият гел от алое вера се извлича от прясно отрязани узрели листа и се стабилизира в 

рамките на няколко часа, за да запази полезните си качества в най-голяма степен. 

Процесът на стабилизация е патентован от президента на Форевър Ливинг Продъктс – 

Рекс Моън. 

• Към гела от алое вера не се добавят никакви изкуствени оцветители или аромати. Тъй 

като през годината реколтите са много, цветът и вкусът на гела може да варира. 

Известно е, че много компании добавят избелващи вещества към своите продукти с 

алое, за да запазят цвета им непроменен през цялата година. Ние твърдо вярваме, че 

цветът на гела е НАТУРАЛЕН и ЗДРАВОСЛОВЕН. 



• Макар че голяма част от алое вера гела естествено се състои от вода, всеки, видял 

суровия гел, може да прецени, че той не е прозрачна и рядка течност. Нашият гел от алое 

вера не е хомогенизиран или филтриран. Напитките ни са богати на пулпа, която се 

утаява и съдържа голяма част от полезните вещества, необходими за ежедневното ни 

здравословно хранене. Затова ви препоръчваме да разклащате добре бутилките с 

нашите продукти преди употреба. Някои компании произвеждат прецеден гел без пулпа, 

който изглежда като вода. Напоследък на голямо внимание се радват продукти, 

съдържащи не само гел от алое, но и обвивката на листата, тъй като според 

производителите им те предлагат повече полезни качества. Те често забравят да 

споменат, че за да отстранят силния разхлабващ ефект на веществата в обвивката на 

листата, трябва да филтрират гела през въглен, което неминуемо нарушава естествения 

баланс на полезните вещества в него. ФЛП няма нужда да рискува съдържанието на 

своето алое, като го подлага на подобни процедури. Понеже традиционните доказани 

полезни свойства на алоето се съдържат в чистия гел, а не в кората, ФЛП изхвърля 

ненужните обвивки, като ги използва за естествен тор на плантациите с алое.  

• Нашият гел от алое вера не се вари. Варенето или пастьоризацията са по-евтини и по-

бързи, но високите температури унищожават активните съставки. Ние използваме 

единствено температури по-ниски от тези за пастьоризация (известни като „хладно 

преработване“), за да гарантираме запазване на активното действие на ензимите. 

Хладната преработка напълно съхранява полезните вещества в състоянието, в което се 

намират непосредствено след откъсване на листата от растението. Така продуктите ни 

изцяло запазват полезните качества на алоето за по-дълго време. 

• Нашият гел от алое вера не е произведен от замразена суровина. Така някои компании 

твърдят, че предлагат „два пъти по-силни“ продукти и др. Нашите продукти съдържат 

100% стабилизиран гел от алое вера – от растението – до продукта – до вас. 

• 100% стабилизираният гел от алое вера е ПЪРВАТА съставка на етикетите на нашите 

напитки, гел и лосиони. 

• Нюйоркските лаборатории по храните и лекарствата декларират, че нашият гел от алое 

вера е „по същността си идентичен“ със суровия гел. С други думи, да пиете нашия гел е 

като да откъснете листо от растението и да изгребете съдържанието
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