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“Tedavi araçlar�n�z, 
yiyecekleriniz olacakt�r.”

H I P O K R A T

“T�bbi bitkilerin kraliçesi” olarak ni-

telendirilen Aloe Vera, diğer hiçbir

bitkinin yapamad�ğ�n� gerçekleşti-

rerek vücudumuzu onar�p bak�m

yap�yor. Benzersiz bir şekilde

vücuttaki kendiliğinden iyileşme

mekanizmas�n� kuvvetlendirerek

daha fazla canl�l�k ve yaşama se-

vinci sağl�yor. Bu bitki insanlar için

mükemmel bir sanun verici etki

alan� ile as�rlar boyu sonsuz güzellik

sunuyor.

Önceden beri hemen tüm kül-

türlerde ve tüm k�talarda dikkat

çekmeyen Aloe Vera kulağa hoş

gelen ismiyle süsleniyordu: Afrikal�

göçebeler bu bitkiyi “çöl zambağ�”,

K�z�lderililer “gökten gelen sihir”
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hibesi ve doğa bilimci’si, bitkiyi, geçici ç�ban, mide

şikayetleri, migren ve diş çürüklerine karş� öneriy-

ordu.

Dünya gezgini ve macerac� Christoph Kolombus

da bu dikenli bitkinin potansiyelini tahmin etmişti.

Gezilerinde yan�nda bir doktor bulundurmay�p, is-

hal, güneş yan�ğ�, yaralanmalar ve diğer acil durumlar için “saks� içindeki

doktorunu” (burada belirtilmek istenen, çiçek saks�s�yla Aloe Vera’d�r) da-

ima yan�nda taş�yordu. Çinliler venedikli ticaret adam� Marco Polo’yu bitki-

nin geniş uygulama alan� ile ilgili, örneğin güzellik içeceği, burun boşluğu

iltihaplanmalar� ve egzamaya karş� şifalar� konular�nda bilgilendirdiler. Aloe

günümüz Çin hekimliğinde, dünya üzerindeki diğer Hintli ve birçok ulusun

halen s�k� bir parças� olarak değerini muhafaza ediyor.

Günümüzde Aloe Vera
Güzellik ve yaşam iksiri
Aloe Vera yirminci yüzy�lda bat� dünyas�nda sansasyon yaratt�. Böylece

röntgen �ş�n� ile meydana gelen cilt yan�klar� Amerikan doktorlar�

taraf�ndan test edilerek yapraklar�n pomad�yla tedavi başar�l� bir şekilde

uyguland�. Ayr�ca Hiroşima’daki atom bombas� vakas�ndan kaynaklanan

radyoaktif �ş�nlar vas�tas�yla yan�klar�n bu bitki sayesinde iyileşme gös-

terdiği saptand�.

Amerikal�lar Aloe Vera’n�n etki mekanizmalar�na, sayg�n bir şekilde
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olarak nitelendirirken, Mayalar bitkiyi “Ebedi gençlik kaynağ�” gözüyle

bak�yordu. Olağanüstü tedavi etkilerinden dolay� bu bitkiye dünya üze-

rinde çok say�da s�fat kazand�r�ld�: Örneğin Sümerliler bitkiyi “Tanr�lar�n

bir armağan�” olarak kabul etmişlerdi ve M�s�rl�lar için bu bitkiden elde edi-

len su, “Tanr�lar�n  kan�” ile ayn� değerdeydi.

Ölümsüzlük sembolü
Eski M�s�r güzellikleri, Nofrette ve Kleopatra kraliçeleri bedenlerinin

bak�m�n� tap�nak surlar� önünde taze toplanm�ş Aloe Vera yapraklar�yla

yap�yorlard� ve Firavun mezarl�klar�nda bu bitki ile ilgili tahmini olarak 6.000

y�l önce yap�lm�ş çizimler bulundu. Eski M�s�rl�lar, ölülerine mür ağac� ve

Aloe Vera suyuyla elde edilen rayiha’y sürüyorlard�. Demek ki bu muhafaza

özelliği, insanlar�n bu bitkinin güzellik ve uzun yaşam sağlad�ğ� konusunda

bir neden teşkil ediyordu.

“Saks� içindeki doktor” daima yan�baş�nda.
Yunan doktoru ve “T�bb�n Babas�” Hipokrat (M.Ö. 460 - 375 y�llar� aras�nda

yaşad�), Aloe Vera'n�n tedavi edici özelliklerine tanik olmuştu. Bu bitkiyi

ç�ban, saç dökülmesi mide ve bağ�rsak şikayetlerinde kullan�yordu. Birkaç

yüzy�l sonra Kral Nero’nun ordusundan olan doğa bilimci ve ünlü doktor

Dioskurides de bu şifa bitkisinin cazibesine kap�lm�ş olmal�: Etkisini sözlü

ve yaz�l� olarak 800 farkl� hastal�k için tespit etti. Hildegard von Binnen

(1098-1179) bu bitkiye çok fazla güveniyordu. Kad�n manast�r�n�n baş ra-



"The silent Healer" (sessiz hekim) ad�yla, geçtiğimiz yüzy�lda bilimsel

alanda araşt�rd�klar�nda buralarda büyük oranda itimats�zl�k hakimdi.

Ancak geçtiğimiz y�llarda bitki Avrupa’da yerini keşfetti. Bak�m

sağlay�c�, nemlendirici, yara iyileştirici ve ağr� giderici özellikleri saye-

sinde pazar� giderek artarak kozmetik sanayii ile tüketiciler için vazgeç-

ilmez bir ürün haline geldi. 

Bununla bitmiyor. Aloe Vera’n�n bileşimleri metabolizmam�z üze-

rinde ayarlay�c� ve dengeleyici bir etkiye sahip. Böylece, özellikle s�k

olarak biyo-aktif vital maddelerin bozulmas�na yol açan ve kimyasal ola-

rak değişime uğrayan, zararl� maddelerle zorlanan veya doğall�ğ�n� yiti-

ren yiyeceklerin kullan�m�, vücudumuzun fizyolojik bak�mdan beslenme

özelliğini yitirmesine kesin sebep oluyor ve tüm vücut organizmas�n�n

sağl�ğ�n� tehlikeye at�yor. Günde bir bardak Aloe Vera İeli içen herkes,

vücudun savunma sistemini güçlendiren ve canl�l�ğ�n� yükselten çok

değerli bir besin maddesini alm�ş oluyor. Aloe Vera, doğada yetişmeyen

amino asitler, enzimler, karbonhidratlar, mineraller ve vitaminler gibi

hayati önem taş�yan maddeleri içeriyor.

Aloe Vera; bu dikenli bitki günümüzde tamamen yerini ald�: Say�s�z

insanlar taraf�ndan , vital maddeleri s�hhati art�ran ve sağl�kl� kalmaya

destek veren bu bitki, bir güzellik iksiri ve sağl�kl� bes-lenme takviyesi

olarak değerlendiriliyor.
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Aloe suyu – Sağl�ğ�n

kaynağ�

Aloe Vera daha çok bir kaktüse veya sar� sab�r otuna benzemesine

rağmen, zambakgiller kategorisinde yer al�r ve sar�msağ�n bir akrabas�d�r.

Dünya üzerinde yaklaş�k 300 Aloe çeşidi biliniyor. Bunlar�n aras�nda Aloe

Barbadensis Miller, Aloe Vera Linné (lat. doğru/gerçek Aloe) olarak ad-

land�r�lan türü, bak�m ve sağl�k özellikleri bak�m�ndan sizi ilgilendiren en et-

kilisidir.Bitki astropikal bölgelerde ve çöl zeminlerinde yetişme özelliğine

sahip. Afrika, Orta ve Güney Amerika ile Akdeniz bölgelerinde yetişiyor ve

ayr�ca Avustralya’da (örneğin Queensland), Florida’da, Kaliforniya’da,

Teksas'ta, Küba'da, Meksika'da ve İspanya'da yetiştiriciliği yap�l�yor.

Aloe Vera çiçekleri parlak sar� rengine sahip. Bunun diş�inda bu bitki pek

göze çarp�c� bir diş görüntüye sahip değil. Gri-yeşil, etli ve dikenli yapra-

klar�n�n büyüklüğü 60 santime kadar uzayabiliyor ve bir rozet görüntüsü

veriyor. Dört veya beş y�l süren yetişme süresinden sonra hasat ediliyorlar.

Sağl�ğ�m�z için, içerisinde yeterli miktarda jel şeklindeki s�v�n�n olgunlaşmasi

ve böylece değerli besin ve etken maddeler sunmak için bu kadar uzun bir

dönemden geçmesi gerekiyor.
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