- Relacje z doświadczeń na temat Aloe Vera – Serce, układ krąŜenia i naczynia krwionośne

Ciśnienie i dolegliwości serca i układu krąŜenia
Relacja na temat doświadczenia z Ŝelem Aloe Vera z miodem
Od połowy lipca stosuję Ŝel do picia Aloe Vera dla poprawy stanu ogólnego. Choruję na
serce (wada zastawki) i z tego powodu mam wahania ciśnienia. JuŜ po pierwszych
tygodniach regularnego stosowania moje ciśnienie obniŜyło się ze 190 do 140.
Ogólne samopoczucie równieŜ uległo poprawie. W czasie urlopu nie piłam Ŝelu i
zauwaŜyłam pogorszenie dolegliwości serca i układu krąŜenia.
Nauczyło mnie to, Ŝe nie powinnam przerywać stosowania.
Gisela Sch.

Dna i zaburzenia rytmu serca / witalność
Relacja na temat doświadczenia z Aloe Vera
Mój ojciec jest cięŜko chory na serce, cierpi na powaŜne zaburzenia rytmu serca oraz z
powodu zaŜywania odpowiednich leków na skutki uboczne, takie jak nadczynność
tarczycy i ataki dny. Z tego powodu codziennie brał 28 tabletek (skutek: powaŜne
uszkodzenie nerek). Wtedy poznał Aloe Vera. Po ok. 14 dniach szybko poprawił się stan
ogólny, a po ok. 6 tygodniach stosowania załoŜono nowy monitor holterowski EKG (24godzinny). Ostatnie badanie EKG sprzed 3 miesięcy wykazywało ok. 12460 dodatkowych
pobudzeń. Obecne badanie wykazało około 240 dodatkowych pobudzeń. To mówi samo
za siebie! Przy nagłych atakach dny bóle i obrzęki były leczone za pomocą Aloe Vera.
Dzienna dawka mojego ojca wynosi ok. trzy razy po 50 ml.
Walter M.

Uzupełnienie do relacji o Ŝelu Aloe Vera
PoniewaŜ lekarz rodzinny mojego ojca uwaŜał te nowe wyniki EKG za mało wiarygodne,
zlecił po około 4 tygodniach nowe EKG.
Po ponownej analizie nie było juŜ dodatkowych pobudzeń. W międzyczasie (4 miesiące)
nie wystąpił teŜ Ŝaden atak dny.
Ówczesna nadczynność tarczycy w międzyczasie przeszła w niedoczynność, tak więc tutaj
równieŜ leki nie są potrzebne.
Od pierwszego zaŜycia Ŝelu Aloe Vera minęło teraz 5,5 miesiąca.
Lena R.

Zakrzepica Ŝył miednicznych
Aloe Vera do picia
Po operacji w 1990 roku zachorowałam na cięŜką zakrzepicę Ŝył miednicznych. Na skutek
tego miałam ciągle opuchniętą nogę i silne, bolesne skurcze.
Miałam wiele ograniczeń np. przy chodzeniu, wchodzeniu po schodach, długiej jeździe
samochodem.
Jednak dzięki stałemu przyjmowaniu Ŝelu Aloe Vera niektóre rzeczy się zmieniły. Od
10.07.02 do dzisiaj piję 30 ml 2 razy dziennie, czasem nieco więcej. Po około 3
tygodniach jeszcze raz miałam bardzo silne bóle. Pojawiały się one codziennie i przede
wszystkim w nocy, czasami utrzymywały się przez pewien czas. Jednak po tygodniu
przyszedł przełom. Bóle juŜ prawie zniknęły, bardzo rzadko występują jeszcze skurcze.
Nawet jeśli jestem cały dzień na nogach, nie jest to juŜ dla mnie problemem. Obwód nogi
zmienił się od tego czasu. Ogólnie nastąpiła poprawa samopoczucia w całym ciele.
Gisela B.
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Cholesterol
Moje doświadczenie z Ŝelem Aloe Vera
Od wielu lat mam podwyŜszony poziom cholesterolu. Po 3 miesiącach regularnego
przyjmowania Ŝelu Aloe Vera miałam następujące wartości:
Cholesterol
159
wcześniej 233
Cholesterol HDL
58
63
Cholesterol LDL
139
164
To mówi samo za siebie, poniewaŜ niczego nie zmieniałam w swoim stylu Ŝycia.
Zaobserwowałam teŜ pozytywne działanie na krąŜenie krwi w nogach. Przy dłuŜszym
siedzeniu czułam zawsze, jakby lewa noga była napompowana. To juŜ całkowicie minęło.
Dla mnie Ŝel Aloe Vera stał się suplementem diety, który włączyłam do codziennego
jadłospisu i który jest najbardziej wartościowym artykułem spoŜywczym.
Birgit H.

Niedobór Ŝelaza, cysty
Relacja z doświadczenia z Aloe Vera
Moje doświadczenia z Aloe Vera:
- Podczas kaŜdego cokwartalnego badania ginekologicznego za kaŜdym razem
diagnozowano u mnie cysty na jajnikach (albo po lewej albo po prawej stronie), z tego
powodu zawsze przepisywano mi tabletki hormonalne (to oznacza przybieranie na
wadze). Na ostatniej wizycie u ginekologa na początku sierpnia od długiego czasu nie
wykryto u mnie juŜ Ŝadnej cysty. Dzięki Bogu – lub dzięki aloesowi.
- Przez długi czas mogłam teŜ zapomnieć o krwiodawstwie. Przy oddawaniu krwi
wymagany jest wyŜszy poziom hemoglobiny (poziom Ŝelaza), dlatego nigdy się do tego
nie kwalifikowałam. Przy ostatnim oddawaniu krwi okazało się, Ŝe równieŜ poziom Ŝelaza
podwyŜszył się u mnie tak bardzo, Ŝe mogłam bez wahania oddać krew.
- Uwielbiam lato, ale w upalne dni moje nogi były zawsze opuchnięte. Od kiedy piję Ŝel
Aloe Vera, nie jest to juŜ dla mnie problemem.
- Trądzik na plecach: wypryski były często bolesne, duŜe i czerwone, teraz zniknęły jakby
za dotknięciem czarodziejskiej róŜdŜki
- Moje włosy bardzo się zmieniły, są gęstsze i bardziej błyszczące, tylko dzięki
stosowaniu Ŝelu Aloe Vera.
Takie efekty mogłam zaobserwować u siebie do tej pory.
Christine Z.

