
health & vitality

ALOE VERA

NUTRITION WITH PURE PHILOSOPHY



Exkluzivní řada aloe nápojů

Certifi kace I.A.S.C. 
Je zárukou ověřeného původu a kvality aloe vera a dokladem, že jsou při jeho výrobě dodržovány přísné normy

stanovené I.A.S.C. (The International Aloe Science Council).

•   Dlouholetá tradice v pěstování aloe vera a jeho speciální velice šetrné zpracování zajišťují maximální zachování všech 
zdraví prospěšných látek, které jsou pro tuto blahodárnou rostlinu typické.

•  Aloe vera obsažené v našich nápojích je pěstováno výhradně na ekologických farmách, které poskytují záruku té nejvyšší 
čerstvosti aloe.

Aloe Vera
kvalita s láskou a péčí 
Základem nové řady BOHEMIAN ALOEBAR je čistá 100% přírodní šťáva
z čerstvých listů aloe vera s jemnými kousky dužiny certifi kována I.A.S.C.

ALOE
Zcela výjimečné receptury s obsahem toho nejčistšího aloe vera v jedinečné kolekci
exkluzivních nápojů doslova nabitých silou a energii přímo z přírody!

   S garancí zcela mimořádné kvality
aloe vera doloženou certifi kací I.A.S.C. 

   S cennými vitaminy, minerály a tělu
prospěšnými aktivními přírodními složkami 

       S obsahem výhradně přírodních
aromat (PB4002-4005), PB4001
je bez přidaných aromat.

   Bez barviv

   Bez lepku

   Bez xanthanu

Vyberte si ten svůj…

100 %
PŘÍRODNÍ
certifi kované

aloe vera!

ALOE VERA
CERTIFICATION I.A.S.C.



nr. PB4001
PURE ALOE VERA 99,9 % PURE ALOE VERA 99,9 % 

PURE POWER
ALOE VERA 99,9 %

500 ml Čistá síla přírody
ve své nejryzejší podobě…

Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 3 Kč/0,11€/0,50 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9477.

429 Kč 

15,89 € 
17 BO

Obsahuje 99,9 % aloe vera!
Aktivní složky:
• 99,9 % ALOE VERA 

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera s kousky 
dužiny certifi kovaná I.A.S.C. 1 s širokou paletou blahodárných 
přírodních vitaminů, minerálů a dalších prospěšných látek, 
které jsou její přirozenou součástí a pozitivně působí
na celkovou vitalitu a všechny funkce organismu.

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 99,9 % certifi kovaného aloe vera

s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s výjimečně vysokým obsahem aloe vera.

• Bez přidaného cukru, barviv a aromat.

• Pozitivně působí na všechny přirozené funkce v organismu.

• Čistě přírodní šťáva z aloe může být užívána libovolně
dlouho a kdykoliv to náš organismus potřebuje.

• Vhodné pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml, nejlépe ráno a večer, 
ideálně před jídlem. V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

¹ Země původu: Mexiko. Výrobce suroviny je certifi kovaný
Mezinárodní vědeckou radou pro Aloe vera I.A.S.C.

PURE ALOE VERA 99,9 % 

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml, nejlépe ráno a večer, 
ideálně před jídlem. V případě potřeby můžete smíchat s vodou 

VEGAN 99,9 %
ALOE VERA

ECO
PROCESSING

GLUTEN 
FREE

NO ADDED
SUGAR

Věděli jste, že...čerstvou šťávu z aloe vera
je nutné okamžitě po jejím vylisování
zpracovat, aby nedošlo k oxidaci

a následnému poškození více jak 200 
bioaktivních a zdraví prospěšných složek.

Jenom tak může být zajištěna vysoká 
kvalita a maximální obsah

všech benefi tů této
zázračné rostliny.



Maximální ochrana 

a podpora Vaší imunity…

Doplněk stravy. Obsahuje 92 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu imunity
s vitaminem C, zinkem, selenem, vápníkem,
folátem, blahodárnou šťávou z arónie
a extraktem z červeného pomeranče.
Přírodní aroma černého rybízu.

Aktivní složky:
• 92 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

• ARONIA JUICE
100% přírodní šťáva z arónie.

• RED ORANGE EXTRACT 
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

• IMMUNITY VITAMINE COMPLEX   
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu imunity.

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 92 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

• Posiluje obranyschopnost imunitního systému.1 2 4 5

• Přispívá k normální činnosti nervové soustavy.1

• Přispívá k dobrému stavu kostí a zubů.3

• Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

    1 vitamin C, 2 Zinek, 3 Vápník, 4 Selen, 5 Folát

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

a podpora Vaší imunity…a podpora Vaší imunity…a podpora Vaší imunity…a podpora Vaší imunity…

Věděli jste, že...vitamin C a zinek 
jsou významnými antioxidanty

a pomáhají chránit buňky
před oxidativním stresem

vznikajícím při metabolismu 
organismu.

ACTIVE IMMUNITY
ALOE VERA 92 % 
500 ml

nr. PB4002
ACTIVE IMMUNITY
ALOE VERA 92 % 

429 Kč 

15,89 € 
17 BO

VEGAN GLUTEN 
FREE

ECO
PROCESSING

NO ADDED
SUGAR

IMMUNITY VITAMINE 
COMPLEX



VEGAN ECO
PROCESSING

GLUTEN 
FREE

NO ADDED
SUGAR

ENERGY VITAMINE 
COMPLEX

Věděli jste, že...Biotin obsažený
v nápoji ACTIVE ENERGY

ALOE VERA 95% významně
přispívá k udržení normálního

stavu vlasů a pokožky.

Doplněk stravy. Obsahuje 95 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu energie
s vitaminem C, B2, B6, biotinem, hořčíkem, 
železem, draslíkem a extraktem z červeného 
pomeranče. Přírodní aroma lesních plodů.

Aktivní složky:
• 95 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

• RED ORANGE EXTRACT
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

• ENERGY VITAMINE COMPLEX 
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu energie.

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 95 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

• Přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.1 2 3 5 7

• Přispívá k vyrovnanému energetickému metabolismu.1 2 3 4 5 7

• Pomáhá k udržení normálního krevního tlaku.6

• Přispívá k normální činnosti svalů a syntéze bílkovin.7

• Přispívá k normální tvorbě červených krvinek3 5 a hemoglobinu.5

• Vytříbené složení vitaminů a minerálů, které napomáhají tělu 
k vyšším výkonům a aktivitě během dne nebo ve sportu.

• Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

    1 vitamin C, 2 vitamin B2, 3 vitamin B6, 4 Biotin,
5 Železo, 6 Draslík, 7 Hořčík

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

Objevte energii aloe vera…

ACTIVE ENERGY
ALOE VERA 95 % 
500 ml

nr. PB4003
ACTIVE ENERGY
ALOE VERA 95 %  

429 Kč 

15,89 € 
17 BO



Věděli jste, že...ACTIVE RECOVERY 
ALOE VERA 95 % obsahuje
 tělu velmi prospěšný folát
známý jako vitamin B9,

který je přirozenou aktivní
formou  kyseliny listové.Pro celkovou regeneraci 

Vašeho těla!

Doplněk stravy. Obsahuje 95 % aloe vera 
a unikátní komplex pro podporu regenerace 
s vitaminem C, E, B2, B6, B12, folátem,
vápníkem, manganem a extraktem z červeného
pomeranče. Přírodní aroma granátového jablka.

Aktivní složky:
• 95% ALOE VERA 

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

• RED ORANGE EXTRACT 
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

• RECOVERY VITAMINE COMPLEX   
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu regenerace.

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 95 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou. 

• Přispívá k normální psychické činnosti.1 4 6

• Přispívá k normální činnosti nervové soustavy.1 4 5

• Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1 2 3 8

• Pomáhá udržovat červené krvinky v normálu.3 4 5

• Přispívá k normální funkci nervových přenosů.7

• Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

    1 vitamin C, 2 vitamin E, 3 vitamin B2, 4 vitamin B6,
5 vitamin B12, 6 Folát, 7 Vápník, 8Mangan

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou 
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

ACTIVE RECOVERY
ALOE VERA 95 % 
500 ml

nr. PB4004
ACTIVE RECOVERY
ALOE VERA 95 %

1 4 6

Přispívá k normální činnosti nervové soustavy.1 4 5

Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1 2 3 8

Pomáhá udržovat červené krvinky v normálu.3 4 5

Přispívá k normální funkci nervových přenosů.7

Vhodný pro vegetariány, vegany, diabetiky a celiaky.

 vitamin E, 3 vitamin B2, 4 vitamin B6, vitamin E, 3 vitamin B2, 4 vitamin B6,
5 vitamin B12, 6 Folát, 7 Vápník, 8Mangan5 vitamin B12, 6 Folát, 7 Vápník, 8Mangan

nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

ACTIVE RECOVERY
429 Kč 

15,89 € 
17 BO

VEGAN ECO
PROCESSING

GLUTEN 
FREE

NO ADDED
SUGAR

RECOVERY VITAMINE 
COMPLEX



Věděli jste, že...med obsažený
v nápoji ACTIVE DETOX

ALOE VERA 92 % 
je získáván pouze z naší 

vlastní včelí farmy v panensky
čisté přírodě CHKO 

Broumovsko.

ACTIVE DETOX
ALOE VERA 92 % 
500 ml

Doplněk stravy. Obsahuje 92 % aloe vera
a unikátní komplex pro podporu přirozeného
detoxu organismu s vitaminem C, zinkem,
extraktem z artyčoku a červeného pomeranče
korunovaný certifi kovaným medem
Eurona by Cerny. Přírodní aroma zázvoru.

Aktivní složky:
• 92 % ALOE VERA

100% přírodní šťáva z čerstvých listů aloe vera 
s kousky dužiny certifi kovaná I.A.S.C.

• ARTICHOKE EXTRACT
100% přírodní extrakt z artyčoku

• RED ORANGE EXTRACT
100% přírodní extrakt z červeného pomeranče.

• DETOX VITAMINE COMPLEX
Pečlivě vybraný komplex vitaminů a minerálů
pro podporu detoxu organismu.

• MED EURONA BY CERNY
Český certifi kovaný med s garancí kvality 
a původu v CHKO Broumovsko. 

Přednosti a vlastnosti:
• Obsahuje 92 % aloe vera s jemnými kousky dužiny.

• Jedinečný produkt s naší originální recepturou.

• Podporuje přirozený detox, který je pro správné 
fungování orgánů velice důležitý.

• Obsahuje pečlivě vybraný extrakt z artyčoku
z oblasti Středomoří, pěstuje se přímo na Sicílii,
a je bohatým zdrojem biofenolů a fl avonoidů,
které přispívají k detoxikaci těla.

• Pomáhá chránit buňky před oxidativním stresem.1 2

• Vhodný pro vegetariány a celiaky. 
    1 Zinek, 2 Vitamin C 

Doporučujeme dávkovat 2x denně 40ml,
nejlépe ráno a večer, ideálně před jídlem.
V případě potřeby můžete smíchat s vodou
nebo ovocnou šťávou. Před použitím protřepejte.

Dopřejte si dokonalou 

očistu Vašeho těla…

429 Kč 

15,89 € 
17 BO

nr. PB4005
ACTIVE DETOX
ALOE VERA 92 %  

ECO
PROCESSING

GLUTEN 
FREE

DETOX VITAMINE 
COMPLEX

HONEY EURONA
BY CERNY



Ceny výrobků jsou uvedeny včetně DPH. 
Cena katalogu je 3 Kč/0,11€/0,50 zł.

Leták je možné objednat pod číslem nr. 9477.

nr. 9477
VEGAN

GLUTEN 
FREE

ECO
PROCESSING

IMMUNITY VITAMINE 
COMPLEX 

ENERGY VITAMINE
COMPLEX

RECOVERY VITAMINE 
COMPLEX

DETOX VITAMINE
COMPLEX

99,9 %
ALOE VERA

HONEY EURONA
BY CERNY


