
Toepassing
• Herstel van ziekte
• Verbetering van de algemene lichamelijke conditie
• Ondersteuning bij sporttraining, herstel na sportieve 

inspanning

Een krachtige steun voor het hele organisme
Onima Aloë Vera Sap is de pure, ongefilterde gel van de 
Aloë Barbadensis, slechts minimaal bewerkt, zodat de unieke
kracht van de natuurlijke ingrediënten volledig behouden blijft.
Bij oraal gebruik heeft Aloë Vera een stimulerend effect op het
immuunsysteem en versterkt het de natuurlijke afweer tegen 
bacteriën en virussen. Dankzij de hoge concentratie van 
bepaalde polysachariden kan Aloë Vera sap een goede 
ondersteuning bieden bij het bestrijden van kanker, in aan-
vulling op andere medicijnen en therapieën.

Aloë Vera draagt bij tot een gezond evenwicht van micro-
organismen in het lichaam en stimuleert daarmee de darm-
werking. Daarnaast heeft Aloë Vera een ontgiftende werking.
Aloë Vera stimuleert de organen en verbetert de opname van
voedingsstoffen en vitamines. Recent onderzoek heeft aange-
toond dat bepaalde vitamines in combinatie met Aloë Vera 
vier keer zo effectief worden opgenomen.

Aloë Vera Sap kan ook een positief effect hebben bij andere
klachten, zoals artritis, diabetes, hoog cholesterolgehalte, ontste-
kingen en infecties. Dat alles maakt Aloë Vera tot een werkelijk
unieke plant, bijzonder rijk aan ingrediënten die het lichaam hel-
pen zichzelf te genezen en gezond te blijven functioneren.

Gebruik
Onima Aloë Vera Sap kan puur of gemengd met water of 
vruchtensap worden ingenomen. 25 ml sap, 2 tot 3 maal
daags, is voldoende om het lichaam in goede conditie te 
houden.

Om aan te denken
Na opening de fles koel bewaren en de inhoud binnen 
2 maanden gebruiken.
Onima Aloë Vera Sap is een natuurproduct; kleine variaties 
in smaak, kleur en consistentie zijn mogelijk, zonder dat dit
invloed heeft op de kwaliteit en de effectiviteit.
Niet gebruiken tijdens de zwangerschap of bij borstvoeding.
Onima producten zijn niet getest op dieren.

Meer informatie over de producten van Onima Aloë 
vindt u op onze website: www.onima-aloe.info

Onima Aloë Vera
Sap

Natuurzuiver voedingssupplement
Versterkt het lichaam van 
binnen uit
Verhoogt de natuurlijke afweer
Verbetert de spijsvertering en 
de darmwerking
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Rijk aan vitamines en mineralen
Hoge concentratie polysachariden
Ondersteunt het immuunsysteem

Stimuleert de organen

500 ml

Aloë Vera
Sap

organisch, niet gefilterd

                


