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Aloe Vera Drinking Gel
by LR Health & Beauty 
Allerede for 3500 år siden hadde Aloe Vera en 
sentral plass i den daglige skjønnhetspleien til 
dronning Nefertiti. Alexander den Store var også klar 
over plantens spesielle egenskaper og hadde denne 
med seg på alle sine felttog. Aloe Vera var den beste 
førstehjelp hans skadde krigere kunne få. 
Plantesaften kunne lege sår og dempe betennelser.  
 
Barbadensis Miller er den Aloe-planten som har de 
beste egenskaper ved bruk på mennesker. Plantene 
vokser på plantasjer på høylandet i Mexico, og 
trenger 5 år innen de har samlet full beholdning av 
de vitale stoffene i bladmargen. De ytterste bladene 
blir skåret av for hånd og fraktet til LR´s moderne 
fabrikk i Tyskland. Her blir de skånsomt foredlet 
under kontrollerte former.  
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Honning  
Det engelske laboratoriet til 
Adrian Blake har gjennomført 
studier som viser at Aloe Vera 
Gel i kombinasjon med ca 10% 
honning har en enda bedre 
virkning enn den rene Aloe 
Vera blad gele´ 

Ingefær / Sitron  
Aloe Vera Drinking Gel 
Immune Plus består av ingefær 
og sitron i tillegg til 
blomsterhonning. Dette gir en 
ekstra boost til immunforsvaret 

Brennesle 
Aloe Vera Sivera, inneholder 
både blomsterhonning og 
brennesle, som gir en ekstra 
beskyttelse av hjerte og kar 

ALOE VERA 
 Honning | Ingefær/sitron | Brennesle | Acai | Fersken

http://bioresonans.info


bioresonans.info    tlf. 994 06 830 Oktober 2022

Innholdsstoffene fungerer som i et orkester
Aloe Vera fremstår som et komplett medisinskap fra 
naturen. Planten inneholder mer enn 200 biologiske 
aktive substanser. Vitaminer, mineraler, aminosyrer, 
enzymer mm. Det er ikke effekten av hver enkelt 
virkestoff, eller signalstoff alene som gjør Aloe Vera 
spesiell. Det er samspillet av alle stoffene som gjør 
den så spesiell.   

I ett orkester kommer musikkopplevelsene fra 
samspillet mellom alle instrumentene. Mangler noen 
av instrumentene vil ikke resultatet bli like bra. 
Likeledes blir det hvis et av instrumentene 
dominerer alt for mye. Det samme gjelder 
næringsstoffer vi inntar i kroppen. Aloe Vera har den 
unike egenskapen at innholdsstoffene er balansert i 
forhold til hverandre. Aloe Vera sin positive effekt 
forstås ut fra synergieffekten av alle innholdsstoffene 
 
Blodårer, tarmer og bindevev  
Aloe Vera tilfører næring i balansert form og renser 
opp i både kapillærer, tarmer og bindevev. 

Naturligvis økologisk 
Sprøytemidler er unødvendig, da skallet er så giftig 
at ingen insekter kommer igjennom skallet.  
Aloe Vera er et rent naturprodukt uten bivirkninger 
som kan inntas daglig hele livet.   
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Acai 
Aloe Vera med acaibær, rikt på 
antioksidanter og bidrar bl.a til 
hudens pigmentering. 

Fersken  
Light varianten med deilig smak 
av fersken  
98% Aloe Vera blad gel 

Garantert dopingfri

Ett av Tysklands mest moderne 
produksjonsanlegg ligger i Ahlen. 
Besøkende kan få se hele 
produksjonen fra glasstunneler 
gjennom produksjonshallene.  
 
LR ble etablert i 1985, og har idag 
datterselskaper i ca 30 land, men all 
produksjon foregår utelukkende i 
Tyskland
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