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Много хора се интересуват каква е разликата между алоето на нашата фирма Форевър
и това , което се предлага на пазара от други фирми.Мога да обесня много просто и в
тази връзка знам,че ако ви задам въпроса от кои плодове и зеленчуци предпочитате да
консомирате тези от вашата градина или закупени от пазара. Вие естествено ще ми
отговорите , че предпочитате да консумирате
тези отгледани във вашата градина.

Най вероятно във вашата градина вие избягвате да наторявате плодовете и
зеленчуците със изкуствени торове .Тази фирма си отглежда и преработва алоето във
вид на гел за вътрешна
и външна употреба и не копува от други фирми суровината.Следи от растението до
готовият продукт да няма никаква химия. Притежава достатъчно суровина и то
качествена отгледана без пестициди и хербициди ,ръчно бране на листата.След като
фирмата притежава много декари с насъждения от алое
в САЩ и Карибите следва да държи на качествена продукция.Има суровина в изобилие
и може да си позволи отстраняване на външната обвивка на листата от алое за да
използва само вътрешността.В обвивката на листата има канцерогенни вещества ,но не
всяка фирма може да си позволи да ни предпази от тях .

Гелът от алое вера е извлечен от прясно отрязани листа и то узрели.За да запази
максимално полезните си качества извлеченият гел се стабилизира в рамките на
няколко часа.Този процес на стабилизация е патентован.Никакви изкуствени
оцветители или аромати не са добавени.Много други компании добавят избелващи
вещества за да запазят цветът на гела.В нашата фирма не се използват избелващи
вещества.Тук продукта е напълно природен и високо качествен.Това е първата фирма
притежаваща сартификата на Международният научен съвет за алое,Ислямски
печат,Кашер печата.Продуктите на нашата фирма не са тествани върху животни ,което
ще рече ,че са напълно безвредни за човешкият организъм.

плоодове и зеленчуци,алое вера,гел от алое,алое,растение от алое ,сок от
алое,извлек от алое,природен продукт,лечебно растение,билка от алое
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