
                                                  

 Aloe Vera (Aloe Vera)  

Aquesta planta, de la família de les liliàcies (que és una família la qual es 

caracteritza per haver-se adaptat molt bé a les temperatures i els climes secs) , 

prové de les costes nord orientals d’Àfrica i s’ha expandit per gairebé tot el món: la 

península Ibèrica, a la Índia, centreamericà  , Japó i gairebé tots els països tropicals.  

És una planta perenne que pot arribar als 60 cm d’alçada. Les flors mesuren aprox. 2.5 

cm.  

No necessita molt aigua, al contrari si agafa molta, és pot podrir i necessita  llum però 

no pot rebre’n directament. 

Creix en terrenys sorrencs, però no es imprescindible, el que si que es imprescindible, 

es que el terreny sigui una mica àcid i que tingui un bon drenatge. 

Degut a les seves propietats, Cleòpatra va recomanar a Nefertiti  l’Aloe Vera per a la 

pell: ja que té unes propietats hidratants. 

A la planta se li poden reconèixer dos tipus de líquids medicinals: ací bar i el gel de 

àloe. 

No s’ha de confondre’ls: el ací bar s’utilitza per purgar a la persona i curar 

l’estrenyiment . Si no es respecten les dosis  d’aplicació, pot arribar a ser mortal i si es 

posa a la pell, la pot fer malbé. 

El gel d’àloe, s’obté tallant la fulla d’àloe i fent pressió sobre ella i sortirà el gel que 

aquest serveix pel tractament de la pell, la gastritis i la úlcera gàstrica. 

 

S’estan fent uns estudis que indiquen que el 30 per cent de la població que ingereix 

entre 10  i 20 ml diaris, li baixa el colesterol i l’altre 70 per cent, no es beneficia. 

Uns altres creuen que degut a la seva riquesa en manosa acuitada té propietats  per 

estimular el sistema immunitari i així prevenir càncer.  

Com  que té propietats antisèptiques, bactericides, antiinflamatòries i regenadores, si 

ens la posem en una ferida,  no deixa passar els microbis i elimina tots els que pot, 
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resseca la zona i evita supuracions , i redueix la inflamació i el dolor. La seva capacitat 

prové de millorar el reg sanguini renova  les cèl·lules afectades per la ferida. Això si. Si 

li posem àloe vera a una ferida lleu, ens ajudarà però si és una ferida greu , ens 

perjudicarà. 

El gel, conté tres propietats: una que ens ajuda a cicatritzar, l’altre impedeix les 

infeccions i l’última, ens ajuda a combatre contra virus, bactèries i fongs. O sigui ho té 

tot per poder cicatritzar les ferides.      

Pot tenir efectes secundaris  en persones sensibles a un verí que hi té dins.  

Els sabons i tots els productes que es fan amb ella es per les propietats que té per 

hidratar la pell i per això hi ha sabons. 

Els dentífrics d’Aloe Vera son composts per una mínima part d’aquesta i es er què et 

treuen els microbis i els prevenien d’aquests.   

 

La informació es de: http://www.botanical-online.com/medicinalsaloevera.htm 
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