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Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje Fruktus, Matija Šega
s.p. nosilec avtorskih pravic nad vsebino podatkovne zloženke. Kljub temu je širjenje
informacij zaželjeno, saj vsebuje podatke, ki lahko pomagajo! Zato posredujte naprej! Nikar
teh informacij ne zadržite zgolj zase, saj lahko marsikomu močno spremenijo življenje.
Podatki so informativne narave. Podjetje Fruktus, Matija Šega s.p. ne prevzema odgovornosti
za vaša ravnanja in odločitve, ki bi jih lahko sprejeli na podlagi pridobljenega znanja iz
informativne zloženke.

Informativna zloženka o aloji arborescens in pripravku iz medu

O IZDELKU IZ
ALOJE IN
MEDU
Pripravek je izdelan po receptu brazilskega
patra Romana Zaga.
Sestavine, ki jih vsebuje kozarec, so
ekološko pridelane. Izdelek vsebuje med,
liste aloje arborescens in alkohol. NE
vsebuje drugih konzervansov, zato ga po
odprtju shranjujte dobro zaprtega v
temnem prostoru pri temperaturi okoli
5˚C. Najbolje kar v hladilniku.

Uporablja se kot dodatek k prehrani.
Vitamini, ki jih pripravek vsebuje, nam
zagotavljajo več energije, večjo delovno
storilnost, močnejši imunski sistem in na
splošno izboljšuje naše zdravje in
razpoloženje. Na ta način se tudi lahko
zoperstavimo različnim alergijam in
pozdravimo kronične bolezni, ki nas že
dolgo pestijo.
2. Kura - vsaj 1x na leto telo očistimo
strupov. 3x dnevno po ena žlica, 30
min pred obrokom.
Za kuro potrebujemo dva kozarca
pripravka aloje z medom. Najprej pojemo
prvi kozarec, nato pa po nekajdnevni
prekinitvi (3-7 dni) še drugega. Na ta način
telo očistimo morebitnih strupov in
okrepimo imunski sistem.
3. V primeru resne bolezni – 3x
dnevno po 2-4 žlice, 30 min pred
obrokom – ponavljamo, dokler
bolezni ne ozdravimo. Med
posameznimi kozarci naredimo
prekinitev 3-7 dni.

P
PR
RIIP
PR
RA
AV
VE
EK
KU
UŽ
ŽIIV
VA
AM
MO
O
N
NA
AE
EN
NE
EG
GA
AO
OD
D
N
NA
ASSL
LE
ED
DN
NJJIIH
H
N
NA
AČ
ČIIN
NO
OV
V::
1. Redno jemanje – vsak dan po 1
žlica pripravka. Zjutraj, na prazen
želodec.

Vsekakor je priporočljivo, da se v primeru
resnejše bolezni pred uporabo posvetujete
s svojim zdravnikom. V primeru bolezni
kot je rak, je priporočljivo predhodno pri
zdravniku opraviti raziskave in jih kasneje
ponoviti, da se vidi morebiten napredek.
Ne glede na odziv telesa pater Romano
Zago v takšnem primeru svetuje, da se
pripravek uživa, dokler ni bolezen
dokončno izkoreninjena. Vsekakor pa
odsvetuje, da vmes prenehate z uporabo
pripravka.
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Informativna zloženka o aloji arborescens in pripravku iz medu
Vsem, ki želite s pomočjo pripravka iz
aloje in medu ozdraviti raka ali kakšno
drugo težjo bolezen, svetujem, da
preberete knjigo brazilskega patra
Romana Zaga, Raka lahko
ozdravimo. V njej je odlično razložil
delovanje aloje na primerih ljudi, ki so z
njeno pomočjo premagali različne vrste
raka.
Prav tako vam svetujem, da spremljate
spletno stran
www.AloeArborescens.si, kjer redno
objavljam sveža spoznanja in koristne
informacije ter zgodbe ljudi, ki so si z alojo
pomagali pri ozdravitvi različnih bolezni.

ZDRAVILNO
DELOVANJE
PRIPRAVKA:


























Krepi obrambni sistem organizma.
V krvi zmanjšuje sladkor in
holesterol.
Stimulira imunski sistem.
Iz telesa izloča strupe in čisti kri.
Pomaga pri boleznih, kot je rak.
Blaži astmo, vneto grlo in bronhitis
(žena je že v nekaj dneh po
uživanju odpravila kronično vnetje
grla – do sedaj se vnetje še ni
ponovilo, medtem ko je bila v
preteklosti ves čas na antibiotikih,










ki niso imeli učinka ali pa je bil ta
zelo kratkotrajen).
Vzpodbuja delovanje srca, jeter,
žolča in ledvic.
Krepi delovanje prebavnega
sistema.
Blaži stranske učinke kemoterapije.
Pomaga pri vnetju oči, izboljšuje vid
in odpravi sivo mreno.
Odlično vpliva na alergije.
Blaži bolečine.
Zavira razvoj glivic in bakterij.
Deluje protivirusno.
Blaži vnetja.
Ugodno vpliva na želodec in
črevesje.
Blaži težave s prebavo.
Zmanjšuje težave pri boleznih na
koži.
Blagodejno vpliva na težave s
hemeroidi.
Pomaga pri boleznih okostja –
revmi.
Blagodejno vpliva na omrznine in
opekline.
Zmanjšuje težave s herpesom.
Uravnava kislino v želodcu (Mene
je pred uživanjem aloje redno pekla
zgaga. Odkar uživam alojo, se to še
ni zgodilo).
Uravnava menstruacijo pri ženskah.
Odpravlja težave z nočnim
potenjem, tako poleti kot tudi
pozimi.
Odpravi zaprtje.
Regenerira in krepi lomljive nohte.
Odstrani trdovratne akne.
Izboljšuje zadah.
Uravnava težo.
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Informativna zloženka o aloji arborescens in pripravku iz medu

STRANSKI
UČINKI
UŽIVANJA
ALOJE
ARBORESCENS
Čeprav zelo redko, se alergija na alojo
lahko pojavi. Prav tako odsvetujem
uživanje pripravka v primeru alergije na
čebelji med. Obe alergiji sta zelo redki a v
primeru da dvomite, lahko to enostavno
preizkusite. Pripravek nanesite na roko ali
za uho in opazujte reakcijo. V primeru
alergije (rdečica in srbečica) pripravka ne
uživajte.

primeren za nosečnice, doječe matere in
otroke do 3. leta starosti.

NEŽELENI
UČINKI OB
JEMANJU
PRIPRAVKA
Običajno gre za odstranjevanje tujkov
oziroma bolezni iz telesa, če je le ta
prisotna. To se dogaja na precej
neobičajne načine. Pater Romano je v svoji
knjgi opisal naslednje reakcije, s katerimi
se je že tako ali drugače srečal pri bolnikih,
ki so uživali pripravek iz aloje:
1.
2.
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Večji odmerki lahko povzročijo drisko.
Prekomerno jemanje pa celo odvisnost.
Zato uživajte pripravek v mejah normale
oziroma po receptu patra. Pripravek NI

Nobenih sprememb ali reakcij.
Preko por, na koži
srbečica po vsem telesu,
mehurčki na dlaneh in podplatih,
abscesi, otekline in bule,
noricam podobne spremembe na
koži.
3. Z izločanjem
 napenjanje,
 driska in prebavne motnje,
 močnejši vonj blata kot običajno.
 pogostejše uriniranje,
 urin, ki izgleda kot kri, pomešana z
vodo.
4. Druge reakcije
 krvavo in gnojno bruhanje,
 bruhanje,
 gnojni izcedki na rokah in nogah
(prsti) – rane se zaprejo same,
 pri ljudeh z rakom na grlu se lahko
pod brado odprejo tri odprtine, od
koder se cedi gnoj,
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nelokalizirana bolečina, predvsem v
predelu trebuha.

V
VZ
ZG
GO
OJJA
AA
AL
LO
OJJE
E
V primeru, da imate rastlino doma, z
vzgojo ne boste imeli pretiranega dela.
Gre namreč za dokaj nezahtevno rastlino.

Težave so običajno prisotne v prvih dneh
uživanja pripravka – največ 3 dni. Pater
Romano svetuje, da se zdravljenja kljub
kakšni od omenjenih reakcij NE sme
prekiniti. Vedeti moramo, da smo na dobri
poti, saj se na ta način izločajo strupi iz
našega telesa.

Potrebuje zelo malo vode, zato moramo
biti pozorni, da je ne zalivamo prepogosto.
Pozimi je dovolj že 1x na dva meseca.
Poleti pa jo zalivamo nekoliko pogosteje,
1x tedensko ali še redkeje.

Potrebujete pripravek za svoje bližnje ali
prijatelje? Vam bo pripravka kmalu
zmanjkalo?
Pokličite me na 040 504 245 ali mi napišite
mail na info@fruktus.si in naročite
novega. Če bo le v moji moči, vam
naročeno pripeljem domov ali pošljem po
pošti.

OPIS RASTLINE
Po izgledu je podobna kaktusu, vendar jo
uvrščamo v družino lilijevk. V naravi zraste
tudi med 5-10 metrov visoko drevo. V
rastlinjakih in doma pa bo dosegla višino
okoli enega metra.

Aloja za uspešno rast potrebuje dobro
sončno svetlobo, zato jo postavimo
nekam, kjer bo deležna precej sonca.
Direktnemu soncu je raje ne
izpostavljajmo v juliju in avgustu, saj se
zaradi vročine lahko prično sušiti spodnji
listi.
V mesecih, ko se temperatura spusti na
okoli +4ᵒC, alojo prestavimo v prostor,
kjer ima še vedno dovolj svetlobe in kjer
temperature niso ravno visoke. Če jo
boste imeli v stanovanju, se bo navadila
tudi na sobno temperaturo.

Listi so zelene barve z rahlo modrim
odtenkom. Razvijejo se do širine okoli 5
centimetrov in do okoli 60 centimetrov
dolžine.

Za gnojenje nikar ne uporabljajte kemičnih
pripravkov! Če imate namen alojo uživati,
jo morate tudi gnojiti s snovmi, ki jih ne
želite v svojem telesu. Uporabite domač
kurji gnoj ali biološka gnojila.

Pri nas aloja arborescens cveti enkrat
letno in razvije čudovit oranžno rdeč cvet
z malimi cvetki.

Za presajanje lahko uporabite kar vrtno
zemljo. Če te možnosti nimate, lahko
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uporabite tudi substrat za rože na šotni
osnovi.
Želite več informacij o rastlini? Niste
prepričani ali vam lahko pomaga? Obiščite
spletno stran www.AloeArborescens.si
in poiščite odgovor. Lahko mi tudi pišite
na mail info@fruktus.si.
Ali me pokličete na 040 504 245 in
vprašajte. Če bo le v moji moči, vam bom
skušal ustreči.

RECEPT ZA
PRIPRAVEK



0,4 do 0,5 dl domačega viskija,
žganja, konjaka ali česa
podobnega. Zakaj domačega? Ker
morate biti prepričani, da ne
vsebuje kakšnih nenaravnih
substanc ali konzervansov. Domači
so običajno pripravljeni na naravni
način. Sploh če imate svoje žganje,
ste lahko prepričani o njegovi
pristnosti. Nikakor pa ne
uporabljajte čistega alkohola, vina
ali piva.

Vse skupaj z zmeljete z mikserjem.
Poizkusite delati v čim temnejšem
prostoru in kar se da hitro, saj pripravka ni
priporočljivo izpostavljati zraku in svetlobi.

Pripravek je uporaben takoj. Hranite ga v
hladilniku. V neprodušno zaprti in
zatemnjeni posodi.

VAŠE MNENJE




350 gramov aloje arborescens –
nujno je, da je aloja gojena na
biološki način. Priporočljivo je, da
imate svojo doma (kje na okenski
polici), saj tako točno veste, s čim
ste jo zalivali in gnojili. Vse, kar
bomo namreč dodajali v takšno
alojo, bomo kasneje tudi zaužili,
zato se nujno izogibajte vsem
strupom in drugim pripomočkom,
ki naj bi pospešili njeno rast.
500 gramov domačega medu –
bodite prepričani, da gre za pravi
domači med! Nikakor ni primeren
kakšen ponaredek oziroma kako
drugače predelan med.

Ker želim o aloji arborescens izvedeti čim
več, vas prosim za vaša mnenja. Sporočite
mi jih po elektronski pošti na
info@fruktus.si. Opazujte svoje telo in
reakcije, ki jih boste imeli ob uživanju
pripravka in/ali rastline. Poročajte mi o
dobrih in slabih izkušnjah. Sporočite mi,
kako vam je pripravek pomagal.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vse te
informacije in vam želim obilo zdravja.

Matija Šega
Poznavalec aloje arobrescens
Urednik spletne strani
www.AloeArborescens.si
FRUKTUS, MATIJA ŠEGA s.p., www.AloeArborescens.si

6

