
Kaikkien aikojen suosituin aloe vera:  

Hunajanmakuinen Aloe vera- geelijuomamme perustuu

fransiskaanimunkin, isä Romano Zagon kuuluisaan  reseptiin.²  

Aitoa ja puhdasta aloe vera- geeliä, mikä tunnetaan yli 100 

arvokkaasta ainesosastaan yhdistettynä korkealuokkaiseen

kukkaishunajaan. Kukkaishunajaa ei lisätä aloe vera- geeliin 

pelkästään hyvän maun vuoksi vaan myös vahvistamaan Aloe 

veran vaikutuksia elimistössäsi. 

LR löysi tämän vanhan hyväksi havaitun reseptin ja aloitti 

kehitystyön viimeisimpien tieteellisten tutkimusten ja laatu-

vaatimusten valossa. Sekä SGS INSTITUT FRESENIUS että

IASC, molemmat kansainvälisesti kuuluisia tieteellisiä Aloe 

veraan perehtyneitä yhdistyksiä, ovat vahvistaneet osaami-

semme meille jo vuosien ajan. 

LR:n Aloe Vera Drinking Gel Honey on vuosien saatossa vain 

vahvistanut perinteitä. Tähän ainutlaatuiseen ja alkuperäiseen 

geelijuomaan on luotettu jo 10 vuoden ajan!

Huomioitavaa: Noudata myös terveellistä ruokavaliota ja 

terveellisiä elämäntapoja.

-

Aloe Vera Drinking Gel 
Honey – aito ja alkuperäinen 
jo 10 vuotta!

Alkuperäinen- perustuu Isä Romano 
Zagon alkuperäisreseptiin

SGS FRESENIUS INSTITUUTIN ja
IASC:n laatuleimat

Erityisen hellävarainen 
valmistusmenetelmä, aloiniiton ¹

Perinteisiin sitoutuen: 

2 Toisin kuin isä Romano Zagon reseptiin, LR ei lisää geelijuomaan alkoholia.

Aloe Vera Drinking Gel Hunaja
Annostelusuositus: 3 * 30 ml päivässä
1000 ml | 80700 

37,50 € 
 

90% aitoa ja puhdasta aloe vera- geeliä, 
kukkaishunajaa ja C- vitamiinia
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1  Aloiinipitoisuus lakisääteisten vaatimusten mukaan < 0,1 mg/kg (PPM)



LR:n kaikkien aikojen kevyin Aloe Vera: 

LR on ylittänyt itsensä uudella ja parannetulla Aloe Vera Persikka-

geelijuomalla. Suosittu klassikkomme sisältää nyt korkeimman

määrän aloe veraa, 98,2 % puhdasta aloe vera geeliä! Ei lisättyä

sokeria eli kalorimäärä on laskenut hurjat -89% vain 3,6 kcal:iin
(13,5 kJ) päivittäisannosta kohden, sekä entistä parempi maku.

LR jälleenmyyjät ovat tämän todenneet tehdasvierailupäivillä

järjestetyillä sokkomakutesteillä. 

 

Aloe Vera Persikka- geelijuomalla on edelleen INSTITUT
FRESENIUS laatuleima sekä IASC-sertifikaatti. 

Aloe Vera Drinking Gel 
Peach – kevyempi, parempi 
& enemmän Aloe veraa!

Uutta - ei lisättyä sokeria*

Uutta – korkein määrä aloe veraa: Nyt  
98,2 % aitoa ja puhdasta aloe vera- geeliä

Uutta – parannettu maku: 
Sokkotestein testattu, maku todettu
entistä paremmaksi!

Maku ja osaaminen kohtaavat: 

Huomioitavaa: Noudata myös terveellistä ruokavaliota ja

terveellisiä elämäntapoja.

Aloe Vera Drinking Gel Persikka
Annostelusuositus: 3 x 30 ml päivässä
1000 ml | 80750 

41,90 € 

 

* Aloe vera sisältää luontaisesti sokeria mm. arvokkaan polysakkaridi acemannaanin muodossa

Uutta -  erityisen sopiva diabeetikoille: 
sisältää vain 0,054 g hiilihydraatteja
/päiväannos

Uutta – extra kevyt: 
nyt vain 3,6 kcal (13,5 kJ) / päiväannos 

-89%
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Aloe Vera Drinking Gel Sivera on nyt todistetusti 
korkealaatuinen: 

LR on halunnut aina panostaa korkeimpaan mahdolliseen 

laatuun ja tämän vuoksi olemme nyt halunneet vahvistaa 

Aloe Vera Drinking Gel Siveran laatuluokitusta. Nyt kaikilla 

kolmella LR:n Aloe Vera geelijuomalla on  kaikkein tunnetuin 

ja arvostetuin laatuleima: SGS INSTITUT FRESENIUKSEN 

laatuleima.

Aloe vera on todellinen monilahjakkuus lukuisien sisältämiensä 

ainesosiensa ansiosta. Ne ovat arvokkaita meille- erityisesti 

kun vanhenemme. Aloe Vera Drinking Gel Sivera sisältää 

korkean määrän puhdasta ja aitoa aloe veraa sekä luonnon 

omaa nokkosuutetta. Tämä uute sisältää arvokkaita jäämiä 

piistä, jonka osuus elimistön vanhetessa vähenee. 

Luonnollisessa muodossaan piin hyväksikäyttö on tehokasta 

ja nopeaa. 

Aloe Vera Drinking Gel 
Sivera – suosittelemme  
sydämellisesti

UUTTA- IASC:n lisäksi nyt myös SGS 
INSTITUT FRESENIUKSEN laatuleima

91 % aitoa ja puhdasta aloe vera- geeliä

Erityisen hellävarainen
valmistusmenetelmä, aloiniiton ¹

Spesialistimme:

Huomioitavaa: Noudata myös terveellistä ruokavaliota ja 

terveellisiä elämäntapoja. 

Aloe Vera Drinking Gel Sivera 
Annostelusuositus: 3 * 30 ml päivässä
1000 ml | 80800 

41,90 € 
 

Sisältää luonnon omaa nokkosuutetta
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1 Aloiinipitoisuus lakisääteisten vaatimusten mukaan < 0,1 mg/kg (PPM)t
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