
 
 

BIOLOGISCH ALOE FEROX SAP  
100% puur sap van de wilde aloe   

 

 
 

 
 
 

Al eeuwenlang worden de aloë’s gebruikt 
omwille van hun verzachtende, helende en 
regenererende eigenschappen. In het begin 
van de 21ste eeuw werden deze herontdekt 
in Europa. Van de meer dan 300 aloë soorten 
in Afrika is de wilde Aloe ferox één van de 
meest heilzame.  
 
In tegenstelling tot de Aloe vera die meestal 
gecultiveerd wordt op plantages, groeit de 
Aloe ferox in het wild, in zijn natuurlijke 
habitat vrij van pesticiden, herbiciden en 
kunstmeststoffen. Een omgeving die nu ook 
biologisch gecertificeerd is! 
 
Aloe ferox  
 

De Aloe ferox bladeren bevatten waardevolle 
aminozuren, proteïnen, enzymen, vitaminen 
en talrijke mineralen en spoorelementen. 
Aloe ferox heeft bovendien een uitzonderlijk 
hoog calcium en aminozuren gehalte.  
 
Aloe ferox sap 
 

Alleen de onderste, volgroeide bladeren 
worden om de 18 – 24 maanden manueel 
geoogst. De bladeren worden rond een 
ondiepe put gestapeld zodat al het bittersap 
(dat aloin bevat, wat een laxerend effect 
heeft) kan uitlopen.  
 
 

 

Eens het bittersap uitgelopen, worden de 
bladeren verschillende keren gewassen, in 
stukken gesneden en volgens een traditionele 
methode tot sap verwerkt.  
 
Het complete blad wordt dus voor ons sap 
gebruikt in tegenstelling tot Aloe vera waar 
men de bladeren meestal schilt en enkel de 
binnenste gel gebruikt. 
 
Ons productieproces garandeert een 100% 
puur en vers sap van hoge kwaliteit (direct 
sap). Vele Aloe vera sappen daarentegen zijn 
een geconcentreerd poeder, extract met 
toegevoegd water.  
 
Bovendien worden er enkel bladeren gebruikt 
van Aloe ferox planten die biologisch 
gecertificeerd zijn wat ons een biologische 
garantie geeft van de plant tot en met het 
afvullen van het sap.  
Controle door Certisys BE-BIO-01. 
 
De polysacchariden (langketenige suikers) in 
het sap hebben een verzachtend effect op het 
slijmvlies dat het spijsverteringskanaal 
afgrenst. Dankzij deze polysacchariden heeft 
het sap een verzachtende werking en brengt 
het verlichting bij teveel zuurvorming, 
indigestie, maagpijn en darmstoornissen. 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

 
Ingrediënten:  
Aloe ferox (Aloe ferox Mill.), zuurteregelaar 
citroenzuur 
 
Gebruiksaanwijzing 
 

Aanbevolen dagelijkse portie: 1 tot 3 porties 
van 50 ml, bij voorkeur puur voor de maaltijd. 
 
Fles goed schudden voor gebruik. Koel en 
beschut tegen licht bewaren. Eens de fles 
open, in de koelkast bewaren en binnen 20 
dagen consumeren. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aloe gel 
 

Aloe gel heeft een hydraterende werking daar 
de gel door planteigen substanties in staat is 
om werkelijk diep in de huid door te dringen.  
 
De onderliggende laag van de huid wordt 
zodoende gevoed door de natuurlijke, vocht-
inbrengende substanties van de aloe gel. De 
huid wordt zachter, elastischer en is beter 
beschermd tegen zon, wind en vrije radicalen.  
 
Nieuw wondweefsel wordt ook sneller aan-
gemaakt zodat wonden vlugger sluiten en 
sneller genezen.  
 
Regenererende Aloe ferox gel 
 

De gel is geschikt voor elk huidtype en kan 
zowel voor het gezicht als het lichaam 
aangewend worden. Het is een uitstekende 
vochtinbrengende huidverzorging en kan 
bijvoorbeeld onder de dag- of nachtcrème 
gebruikt worden.  
 
Is tevens een eerste hulpmiddel bij uitstek 
voor de verzorging van kleine verwondingen, 
insectenbeten, lichte brandwonden. 
 
Kan ook als herstellende en verzachtende gel 
gebruikt worden na het scheren (aftershave 
balsem) of epileren en is een ideale after sun 
gel na het zonnebaden. 
 
 
 

Gemiddelde 
voedingswaarden 

per 100 ml 

Energie  5,76 kcal 

 24,5 kJ 

Vetten 

  waarvan verzadigde vetzuren 

 < 0,2 g 

 < 0,1 g 

Koolhydraten 
  waarvan suikers 

 1,4 g 
 < 1,4 g 

Eiwitten  < 0,2 g 

Zout  0,02 g 

Kalium  246 mg 

Calcium  25,4 mg 

Magnesium  5,56 mg 

Mangaan  0,34 mg 

Ijzer  < 0,3 mg 

Koper  < 0,1 mg 

Zink  < 0,4 mg 
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➢ Aloe ferox = 
de wilde aloe 
 

➢ 100% puur sap van 

uitzonderlijke 
kwaliteit 
 

➢ zonder conserveer-

middel, zonder  toe-
voeging van water 

 
 

 

➢ regenererende gel 
met 99% aloe ferox 
 

➢ 99,6% ingrediënten van 

natuurlijke oorsprong 
 

➢ 99% ingrediënten van 
biologische landbouw 

 
 

 


