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Aloe vera je prostě v dnešní době v módě. Našlo si cestu do světa kosmetiky, kde má své 
opodstatnění. Jinak Aloe vera má velice zajímavou, krásnou přezdívku – pouštní lilie.
Fyzikální vlastnosti: Čirá žlutá, olejová kapalina. Získává se macerací listů Aloe vera 
v sojovém oleji.

Bod tuhnutí: pod −13 °C.

Relativní hustota při 20 °C cca 0,92 g/cm3.

Použití mimo potravinářskou oblast: Rostlinné olejové maceráty jsou velice zajímavé 
a účinné se mi jeví především lipofilní účinné látky, jež v sobě rostliny skrývají. Vyzískat 
je lze „starou dobrou“ macerací. Zde se jedná výhradně o fyzikální procesy, kdy v našem 
případě jako „rozpouštědlo“ slouží výhradně rostlinné oleje. Jedním z nejúčinnějších, tak 
i nejznámějších macerátů je třezalkový olej. Již našim pra, pra, pra a ještě jednou pra… 
babičkám dobře sloužil. Daleko mladší je takto vyzískaný olej z Aloe vera. Nelze se divit, 
tato rostlinka vyžaduje hodně tepla, v�našich podmínkách by ve volné přírodě prostě 
zmrzla.
Díky obsahovým složkám lze Aloe vera označovat jako léčivku. Macerát z Aloe vera pak 
nachází uplatnění i v některých přípravcích KH. Je to hlavně proto, že tento macerát 
přispívá k regeneraci pokožky, a navíc ji celkem dobře chrání před nadměrnou ztrátou 
vody. Taktéž nutno vyzdvihnout i uklidňující účinky.
Olej Aloe Vera je vhodný pro všechny typy pleti, hlavně pak pro suchou či hrubou. Často 
bývá zmiňováno, že je vynikající jej aplikovat i v případě, že se to přežene s opalováním.

ALOE VERA OLEJ rostlinný olejový macerát 
INCI: Aloe barbadensis Extract

Objednací číslo: 5209

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

Skladování:
Uvedená trvanlivost éterického oleje se uchováváním v temném a chladném prostředí podstatně prodlužuje 

(nejlépe v chladničce při teplotě 6–10 °C).


