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Χαιρετισμός
Σας καλωσορίζουμε στην ALOE VERA HELLAS.
Μια οικογενειακή επιχείρηση γνωστή και σεβαστή στην 
Ελληνική κοινωνία με πολυετή εμπειρία σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Το 2012 η νέα γενιά (Γκίκας και Μάνος 
Μιχαήλος) με σύγχρονες ιδέες και όραμα δημιουργούν την 
ALOE VERA HELLAS. Μια πρωτοπόρα εταιρεία με αρχικό 
σκοπό την ένταξη της αλόης στην Ελληνική γεωργία και 
πλέον σήμερα στην παραγωγή Ελληνικών προϊόντων 
αλόης τόσο για τον τόπο μας όσο και για το εξωτερικό. Με 
σκληρή δουλειά, έρευνα, συνέπεια και αξιοπιστία θα 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας τόσο με 
την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων όσο και με νέες 
θέσεις εργασίας. Επίσης ενισχύουμε και τις συνεργασίες μας 
με άλλες ντόπιες ελληνικές εταιρείες και παραγωγικές 
μονάδες. Με γνώμονα πάντα το κοινωνικό σύνολο 
παράγουμε ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα βάσει των 
αναγκών και αντίληψης της σημερινής εποχής. Σας 
ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και 
δεσμευόμαστε να εξελισσόμαστε καθημερινά με σεβασμό 
πάντα στη φύση και  στον άνθρωπο.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΡΑΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Το 2017 δημιουργείται πλέον ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής έκτασης 
5.500 τ.μ., όπου τα 3.000 τ.μ. αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις και τα υπόλοιπα 
2.500 τ.μ. προαύλιο χώρο, με άνετη πρόσβαση για φόρτωση - εκφόρτωση. Το 
εργοστάσιο μας εξοπλίστηκε με υπερσύγχρονα μηχανήματα, εξειδικευμένο 
εργατικό δυναμικό, αλλά και επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη (τεχνολόγους 
τροφίμων και χημικούς). Υπό την επίβλεψη τους, με συνεχείς αναλύσεις, 
μικροβιολογικούς ελέγχους και σε συνεργασία με τα βιοερευνητικά εργαστήρια 
Κρήτης, διασφαλίσαμε την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και την 
διατήρηση όλων των ιχνοστοιχείων, μετάλλων αλλά και βιταμινών που προσφέρει 
η Αλόη μας. Το εργοστάσιο μας λειτουργεί υπό το αναγνωρισμένο από τον 
οργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI), πρότυπο (FSSC 22000) που 
αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση και ασφάλεια 
των τροφίμων. Έτσι εξασφαλίζουμε την άψογη ποιότητα των προϊόντων μας με 
σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο.

Η εταιρεία μας ξεκίνησε το 2012 μέσα από το όραμα της οικογένειας Μιχαήλου να εντάξουν 
στην αγορά της Ελλάδας ένα πανάρχαιο θαυματουργό φυτό την Αλόη. Μετά από ενδελεχή 
έρευνα επέλεξαν την ποικιλία BARBADENSIS MILLER η οποία είναι αυτή με τα περισσότερα 
ενεργά συστατικά (πάνω από 200), βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και μέταλλα, ωφέλιμα στον 
ανθρώπινο οργανισμό. Η καλύτερη πηγή για τα συγκεκριμένα φυτά δεν ήταν άλλη από την 
λεγόμενη πρωτεύουσα της Αλόης, το Τέξας (Αμερική) όπου ευδοκιμούν και καλλιεργούνται 
από ανθρώπους με μακρόχρονη πείρα και εμπειρία. Παράλληλα με την εισαγωγή των 
φυτών η οικογένεια αναζήτησε συνεργάτες - καλλιεργητές με αντίστοιχο όραμα για να 
παραλάβουν, να φροντίσουν και να αναπτύξουν την Αλόη μας αποκλειστικά με βιολογικά 
μέσα. Με την βοήθεια των επιστημονικά καταρτισμένων και εξειδικευμένων γεωπόνων της 
εταιρείας μας και συλλογική προσπάθεια, καλλιεργήσαμε και αναπτύξαμε τα φυτά της 
Αλόης μας στο κρητικό χώμα και κλίμα το οποίο μεγιστοποίησε την ποιότητα τους και τις 
ωφέλιμες ιδιότητες τους πάντα με βιολογικά μέσα χωρίς λιπάσματα, χημικά και ζιζανιοκτόνα.

Το 2020 καταξιωμένοι πλέον στον χώρο, επεξεργαζόμαστε 
φύλλα αλόης απορροφώντας τα μεγαλύτερα ποσοστά 
καλλιεργειών της Κρήτης και της Ελλάδας, για την εξυπηρέτηση 
της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών. Εμφιαλώνουμε 
μπουκάλια χυμού αλόης καθώς και καθαρή γέλη γενικής 
χρήσεως προς περαιτέρω επεξεργασία από άλλες βιομηχανιές 
τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ALOE VERA HELLAS δραστηριοποιείται στην χονδρική 
πώληση φυτών, φύλλων αλόης καθώς και στην παραγωγή 
συμπυκνωμένων χυμών αλόης σε διάφορες γεύσεις, βάζα 
με κομμένα φύλλα, μαρμελάδες με αλόη και στέβια, όπως 
και καθαρό τζελ για γενική χρήση. Τα προϊόντας μας 
διανέμονται καθημερινά σε αποθήκες φαρμάκων, φαρμακεία, 
καταστήματα με βιολογικά προϊόντα αλλά και σούπερ 
μάρκετ. Η εταιρεία μας επίσης παρέχει υπηρεσίες (P.L.) private 
label χυμού Αλόης αλλά και άλλων προϊόντων βάσει των 
απαιτήσεων και προδιαγραφών του εκάστοτε πελάτη 
κατέχοντας το μεγαλύτερο κομμάτι της Ελληνικής αγοράς 
στον τομέα αυτό. Με αξιοπιστία, συνέπεια, σεβασμό και 
τεχνογνωσία αναπτυσσόμαστε καθημερινά φροντίζοντας 
πάντα ώστε η Αλόη μας να παραμένει μοναδική χωρίς να 
χάνει τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία της και φυσικά τις ευεργετικές 
της ιδιότητες.

ALOE VERA HELLAS
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η δράση της εταιρείας δεν 
θα μπορούσε να 
σταματήσει εδώ. Θέλοντας 
να είμαστε φιλικοί ως προς 
το περιβάλλον, 
δημιουργήσαμε ένα πλήρες 
πρόγραμμα διαχείρισης 
λυμάτων αλλά και 
ανακύκλωσης.
Στο στάδιο της επεξεργασίας 
των φύλλων της στην ALOE 
VERA HELLAS καθημερινά 
υπολείπονται και προορίζονται 
για ανακύκλωση, εκατοντάδες 
κιλά από το φλοιό των 
φύλλων. Σε συνεργασία με το 
Α.Τ.ΕΙ. Κρήτης (Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο), καταφέραμε να 
επαναχρησιμοποιήσουμε τα 
λύματα του φλοιού μέσω της 
διαδικασίας 
κομποστοποίησης, είτε για 
πρόσθετα σε ζωοτροφές, είτε 
για βιολογικό λίπασμα, το 
οποίο διανέμουμε στους 
καλλιεργητές του δικτύου μας, 
μεγιστοποιώντας την απόδοση 
της σοδειάς τους. Στο 
εργοστάσιο μας 
χρησιμοποιούμε 
ανακυκλώσιμα υλικά σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό, τα οποία τα 
τοποθετούμε σε ξεχωριστούς 
κάδους και τα διανέμουμε σε 
σταθμούς ανακύκλωσης.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
“See green, see life!”

Μετά από όλα τα 
παραπάνω, αντιλαμβάνεται 
κανείς ένα θεμελιώδες 
γεγονός για την ALOE VERA 
HELLAS. Καθημερινά, όλοι 
μαζί εργαζόμαστε σκληρά, 
για να κάνουμε το όραμα 
μας πραγματικότητα. Να 
βάλουμε την θαυματουργή 
φυσική αλόη στη ζωή μας! 
Όπως αναφέρουμε και στο 
λογότυπο μας....

Το 2018 η εταιρεία μας ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και με εξαγωγές των προϊόντων της 
τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες καθώς και στην Αμερική. Αυξάνοντας σταδιακά το ποσοστό 
των εξαγωγικών δραστηριοτήτων μας ενισχύουμε την παρουσία και την εικόνα των 
Ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά και στηρίζουμε την εθνική μας οικονομία και 
ανάπτυξη. Εν κατακλείδι, στην ALOE VERA HELLAS, εστιάζουμε πέραν της επιχείρησής μας 
και στην κρατική και κοινωνική ευημερία του τόπου μας.

Το 2015 πλέον μετά και την ενηλικίωση των φυτών (4-5 χρόνια που χρειάζεται το φυτό ώστε 
να αποκτήσει όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες) ήρθε η ώρα της συγκομιδής. Παράλληλα 
άρχισε να υλοποιείται ο χώρος επεξεργασίας της Αλόης μας ώστε να δημιουργηθεί ο 
πρώτος χυμός μέσα από τεράστια έρευνα και γρήγορα να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, 
αρχικά μέσω των φαρμακείων και έπειτα διαφόρων άλλων εμπορικών σημείων.
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ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ & ΟΦΕΛΗ
Η Αλόη η γνήσια (Aloe Vera) είναι ένα φυτό, (ανήκει στην κατηγορία των κρίνων) που φτάνει 
γύρω στα 60 εως 100εκ. σε ύψος. Οι θεραπευτικές ιδιότητες της Αλόης Βέρα είναι γνωστές 
από την αρχαιότητα. Το παλαιότερο γραπτό κείμενο στο οποίο αναφέρεται το φυτό είναι από 
την εποχή του πολιτισμού των Σουμερίων (γύρω στα 2100 π.Χ.). Σύμφωνα με τους αρχαίους 
συγγραφείς, η Αλόη ήταν υποχρεωτικό μέρος από τις καθημερινές τελετουργίες ομορφιάς 
των συζύγων των Φαραώ της Αιγύπτου. Μπορεί να ακούγεται στερεότυπο αλλά  η μόνη 
λέξη που περιγράφει την Αλόη Βέρα ακριβώς είναι “μοναδική”. Το τζέλ που περιέχεται στα 
φύλλα του φυτού που χρησιμοποιείται για θεραπεία και για καλλυντικούς σκοπούς είναι 
αληθινό θαύμα της φύσης. Περιέχει ένζυμα, 20 αμινοξέα (συμπεριλαμβανομένων των επτά 
από τα οκτώ “αναντικατάστατα” μέταλλα, ψευδάργυρο, Σαπωνίνες, βιταμίνη Α, C, E και όλη 
την ομάδα βιταμινών B κ.α.).

Χάρη στην πολύτιμη σύσταση της η Αλόη Βέρα φροντίζει ενεργά την ανανέωση των κυττάρων 
του δέρματος και την αποκατάσταση κατεστραμμένου δέρματος, έχει ισχυρή αναλγητική δράση 
και μεγάλη αποτελεσματικότητα κατά των μικροβίων, των βακτηρίων, των μυκήτων. Αποτρέπει τις 
φλεγμονές και αντιμετωπίζει επιτυχώς αυτές που έχουν ήδη εμφανιστεί. Είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική κατά της ακμής.

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΣΤΕΒΙΑ 

Όλα τα υλικά που προστίθενται στους χυμούς μας είναι από πιστοποιημένους 
προμηθευτές και πληρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας 
τροφίμων από την παραγωγή τους μέχρι και την μεταφορά τους στις 
εγκαταστάσεις μας. Έτσι διασφαλίζουμε πως οτιδήποτε προστίθεται στον 
χυμό μας είναι ελεγμένο και ασφαλές ενισχύοντας την ποιότητα των προϊόντων 
μας.

Η στέβια που χρησιμοποιείται στους χυμούς μας λόγω των γλυκαντικών ιδιοτήτων  
της, προέρχεται  αποκλειστικά  από  Έλληνες παραγωγούς  βιολογικών καλλιεργειών. 
Είναι πλούσια σε βιταμίνες Α και C, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο, 
φώσφορο και σίδηρο. Μπορεί άφοβα να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους που 
πάσχουν από διαβήτη, στον έλεγχο και στην διατήρηση του σωματικού βάρους, 
καθώς και από όλους όσους δεν επιθυμούν, ή δεν επιτρέπεται  η ζάχαρη στην 
διατροφή τους. Οι γλυκοζίτες στεβιόλης είναι αυτοί οι οποίοι προσδίδουν την γλυκιά 
γεύση στη στέβια και μεταβολίζονται πλήρως από τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Η εταιρεία μας απαρτίζεται από 45 εργαζόμενους οι οποίοι στελεχώνουν τα τμήματα της διοίκησης, 
πώλησης, μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων, καθώς και το τμήμα επεξεργασίας και 
παραγωγής της Αλόης μας. Επίσης, η εταιρεία μας απασχολεί πτυχιούχους γεωπόνους, τεχνολόγους 
τροφίμων και χημικούς, επιστημονικά καταρτισμένους και εξειδικευμένους, ώστε όλη η διαδικασία, 
από την φύτευση των φυτών μέχρι και την εμφιάλωση του τελικού προϊόντος, να πραγματοποιείται 
υπό την επίβλεψη τους, για να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα και η διατήρηση όλων των ιχνοστοιχείων, 
μετάλλων αλλά και βιταμινών που προσφέρει η Αλόη μας. Με αυτό τον τρόπο παράγουμε και 
διανέμουμε τα προϊόντα μας στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, με σκοπό να απολαμβάνουν όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι τα οφέλη τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Παράλληλα, διατηρώντας επί 
σειρά ετών εποικοδομητικές συνεργασίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, στηρίζουμε την 
οικονομική της ανάπτυξη, προσφέροντας στον τόπο μας και εν συνεχεία σε όλη την Ελλάδα.

• Τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.
•  Βοηθάει στην καλή λειτουργία του 

πεπτικού συστήματος.
• Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και ρυθμίζει 

το βάρος.
• Έχει αντισηπτικές και αντιμικροβιακές 

ιδιότητες.
• Σταθεροποιεί τα επίπεδα σακχάρου στο 

αίμα για τους διαβητικούς.
• Έχει επουλωτική δράση και αναπλάθει τον 

ιστό.
• Ανακουφίζει από πόνους των 

αρθρώσεων.
• Έχει αντιφλεγωμονώδη, αντιβιοτική και 

αντιμυκητιακή δράση.
• Βοηθάει στην δημιουργία κολλαγόνου.
• Μπορεί να μειώσει αισθητά την αρτηριακή 

πίεση. 
• Βοηθάει στην διαστολή των αγγείων και 

επομένως, στη μεταφορά θρεπτικών 
στοιχείων στην επιδερμίδα.

• Βοηθάει και μειώνει τον κίνδυνο 
καρδιαγγειακών παθήσεων.

• Βοηθάει και περιορίζει τους μυϊκούς και 
σκελετικούς πόνους, τους κολικούς και τις 
κρίσεις άσθματος.

• Μας παρέχει ενέργεια.
• Ηρεμεί το νευρικό σύστημα.
• Περιέχει B-sitosterol, ένα ισχυρό συστατικό 

που δρα ενάντια στην χοληστερίνη 
διατηρώντας την στα χαμηλότερα 
επίπεδα.

• Εμποδίζει τις διαδικασίες που μετατρέπουν 
τις χημικές ουσίες στον οργανισμό σε 
καρκινογόνες παθήσεις.

• Μελέτες έδειξαν ότι μπορεί να αποτρέψει 
την εμφάνιση της κυτταρίτιδας.

• Βοηθάει στην καλύτερη καρδιακή, 
νευρομυϊκή λειτουργία και στην υγεία των 
οστών.

• Δρα ως αντισηπτικό, αυξάνοντας τη 
διάχυση του αίματος στην τραυματισμένη 
περιοχή, ενώ διεγείρει τους ιστούς και τα 
κύτταρα του δέρματος που είναι 
υπεύθυνα για τη θεραπεία της πληγής.
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ΧΥΜΟΙ ΜΕ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ

Xυμοί αλόης με περιεκτικότητα 90% σε βιολογική γέλη (GR-BIO-01) από 
πιστοποιημένα φυτά ποικιλίας (Barbadensis miller).

Σε γυάλινο μπουκάλι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης αλλά με στέβια σε 8 
υπέροχες γεύσεις για να διαλέξετε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Χυμός 1lt // Κούτα 9 τεμαχίων // Παλέτα 72 κούτες //648τεμ. 

Φυσική γεύση με 
ελαφρύ άρωμα λεμόνι 
για εύγεστη πόση.

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με έλαιο μαστίχας 
(έχει αντιβακτηριδιακές 
ιδιότητες μειώνοντας  
αισθητά τα λιπίδια και 
τη γλυκόζη στο αίμα).

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με συμπυκνωμένο 
χυμό ρόδι (έχει 
αντιαλλεργικές 
ιδιότητες. Προστατεύει 
τα νεφρά από τις 
βλαβερές τοξίνες. 
Προστατεύει το συκώτι 
και βοηθά στην 
αναγέννησή του).

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με συμπυκνωμένο 
χυμό φραγκοστάφυλου 
(ενισχύει την αντίσταση 
του σώματος από 
λοιμώξεις-μολύνσεις  
λόγω των θρεπτικών 
συστατικών του. 
Βοηθάει την καλή υγεία 
των μαλλιών και του 
δέρματος).  

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με συμπυκνωμένο 
χυμό λεμόνι (έχει 
αντιοξειδωτική δράση 
και καθαρίζει τον 
οργανισμό από τις 
τοξίνες).

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με συμπυκνωμένο 
χυμό μύρτιλου (έχει 
αντιγηραντική δράση 
και βοηθάει στην 
υγεία της όρασης και 
του ουροποιητικού 
συστήματος). 

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με συμπυκνωμένο χυμό 
μανταρίνι.( Ωφελεί το 
ανοσοποιητικό σύστημα 
παρέχοντας μεγάλο 
ποσοστό των ημερήσιων 
αναγκών σε βιταμίνη C. Η 
βιταμίνη C βοηθά το σώμα 
να αναπτύξει ανθεκτικότητα 
έναντι μολυσματικών 
παραγόντων.

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

Με σκόνη κουρκουμά 
(έχει αντιοξειδωτικές 
και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες. 

Η κουρκουμίνη  
βοηθάει στην 
αντιμετώπιση χρόνιων 
παθήσεων, όπως η 
αρθρίτιδα και η 
οστεοπόρωση).

Συσκευασίες:
1000ml / 500ml / 100ml

ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ

ΡΟΔΙ ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ

ΛΕΜΟΝΙ ΜΥΡΤΙΛΟ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-101

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-104

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-105

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-102

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-107

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-108

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-103

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-1000-106

Χυμός 500ml // Κούτα 20τεμαχίων // Παλέτα 48 κούτες // 960τεμ. 
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ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ LIGHT ΜΕ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ

Οι μαρμελάδες μας περιέχουν 30% βιολογική γέλη αλόης (GR-BIO-01) ποικιλίας (Bar-

badensis Miller) και 60% φρούτου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χρωστικών και αρωμάτων, 
αλλά με στέβια ως γλυκαντική ύλη.

Είναι ιδανικές για κατανάλωση από ανθρώπους με διαβήτη και υψηλή χοληστερίνη. Πέραν 
όμως αυτού μπορούν να καταναλωθούν και από όσους απλά προσέχουν την διατροφή 
και το βάρος τους, καθώς έχουν πολύ χαμηλές θερμίδες και υπέροχη γεύση (39,2 kcal 
ανά 100 γραμμάρια). 

Μπορείτε να τις απολαύσετε σε 5 υπέροχες γεύσεις. 

ΦΡΑΟΥΛΑ (με φυσικό 
φρέσκο φρούτο, 
υπέροχο άρωμα 
ιδανικό για την 
αποτοξίνωση του 
οργανισμού μας).

ΛΕΜΟΝΙ (με φυσικό 
φρέσκο φρούτο, 
υπέροχη γεύση, 
πλούσιο σε βιταμίνες 
συμβάλλοντας στην 
προστασία της 
καρδιάς μας).

ΒΕΡIΚΟΚΟ (με φυσικό 
φρέσκο φρούτο, 
πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά, συμβάλλει 
στην τόνωση της 
επιδερμίδας μας).

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΗΛΟ (με 
φυσικό φρέσκο 
φρούτο, υπέροχο 
άρωμα και γεύση, 
ιδανικό για την 
ενυδάτωση του 
οργανισμού μας).

ΡΟΔΙ (με φυσικό 
φρέσκο φρούτο, 
στηρίζει τον 
οργανισμό μας με 
εξαιρετική ποσότητα 
βιταμίνης C και όχι 
μόνο).

Κωδικός Προϊόντος:
MAA-100-102

Κωδικός Προϊόντος:
MAA-100-104

Κωδικός Προϊόντος:
MAA-100-105

Κωδικός Προϊόντος:
MAA-100-101

Κωδικός Προϊόντος:
MAA-100-103

Μαρμελάδες 190 γραμμαρίων
Κούτα 12 τεμαχίων 
Παλέτα 200 κούτες 2400τεμ. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΗΣ
ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
Ποικιλίας (Barbadensis Miller) από φυτά βιολογικής 
καλλιέργειας, καθαρισμένα μέσα σε νερό χωρίς χημικά 
και άλλα επιπρόσθετα. Διατίθενται για εσάς σε γυάλινο 
βάζο καθαρισμένα και κομμένα ώστε να είναι έτοιμα 
για γενική χρήση.

Κωδικός Προϊόντος: VA-1000-100

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ:
500 ml & 1000 ml

Όλο και περισσότερος κόσμος “αγκαλιάζει” την Αλόη και  ενημερώνεται σχετικά με αυτή, είτε από 
διαφημιστικές καμπάνιες είτε λόγω της ανοδικής τάσης των σύγχρονων διατροφών (π.χ. vegan, vegetar-
ian ). Τώρα , μέσα από την νέα μας συσκευασία 5+1 των 100 ml , μπορείτε πλέον εύκολα και με χαμηλό 
κόστος να δοκιμάσετε τον χυμό κρητικής  αλόης σε 6 διαφορετικούς γευστικούς συνδυασμούς και να 
βρείτε ποιος σας ταιριάζει. Συσκευασία εύκολη στην μεταφορά και στο ταξίδι που γίνεται και  ένα 
υπέροχο  δώρο για τους  δικούς σας ανθρώπους συστήνοντας τους στον κόσμο της κρητικής αλόης. 
Δοκιμάστε το χυμό της αλόης μας , βάλτε τον στην διατροφή σας και απολαύστε τις ευεργετικές του 
ιδιότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Χυμός 100ml // Κούτα 30 τεμαχίων // Παλέτα 95 κούτες //2850τεμ. 

5 + 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΟΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Κωδικός Προϊόντος:
XAA-501-101
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Σας καλωσορίζουμε σε έναν νέο, 
πρωτοποριακό  κόσμο 
προϊόντων, εμπνευσμένο από την 
βασική ανάγκη όλων, το νερό, σε 
συνδυασμό με  την κρητική, 
βιολογική γέλη αλόης στην οποία, 
σαν εταιρεία, έχουμε εντρυφήσει 
στο μέγιστο βαθμό.

Η ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ ΕΛΛΑΣ, με πολυετή 
εμπειρία στην καλλιέργεια αλόης 
αλλά και στην παραγωγή 
προϊόντων από κρητική, 
βιολογική Αλόη, πρωτοτυπεί  για 
ακόμα μια φορά στην ελληνική 
αγορά.

Με γνώμονα την καθημερινότητα, 
τις σύγχρονες διατροφικές 
συνήθειες αλλά και τις ανάγκες 
των καταναλωτών, εμπλουτίζει την  
γκάμα της με δυο σειρές 
καινοτόμων προϊόντων σε 
ποικιλία γεύσεων.

Με την ονομασία ALOE VERA MAX  
ο σύγχρονος καταναλωτής 
μπορεί πλέον να απολαύσει, αυτό 
που εμείς ονομάσαμε, τα νερά του 
μέλλοντος.

Νερό με αλόη σε 8 διαφορετικές  
γεύσεις, ιδανικό για κάθε στιγμή 
της ημέρας. Ένα προϊόν που 
δροσίζει, τονώνει και απογειώνει 
την διάθεση με τις φανταστικές 
γεύσεις του.

Ανθρακούχο νερό με αλόη σε 8 
διαφορετικές γεύσεις. Οι θετικές 
ιδιότητες του ανθρακούχου νερού 
προστίθενται  στο σύμπλεγμα 
των ευεργετικών στοιχείων της 
βιολογικής αλόης μας και με το 
εκλεπτυσμένο άρωμα που 
προσφέρει  η κάθε γεύση, το 
κάνουν να ξεχωρίζει.

Η νέα αγαπημένη συνήθεια, για 
όλη την οικογένεια και για την κάθε 
στιγμή έχει πλέον όνομα.

ALOE VERA MAX.

Φυσικά, όλα μας τα προϊόντα 
είναι σχεδιασμένα και παράγονται 
χωρίς σάκχαρα ή λιπαρά, με 
εκρηκτικές γεύσεις που καλύπτουν 
και τον πιο απαιτητικό 
καταναλωτή.

Απολαμβάνονται καλύτερα  
παγωμένα!

Καλωσήρθατε
σε ένα νέο γενναίο
κόσμο!

Γράφει: Μιχαήλος Γκίκας
CEO of Aloe Vera Hellas
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ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΛΟΗ

Ίσως ακούγεται 
σαν στερεότυπο 
αλλά η μόνη λέξη 
που περιγράφει 
την αλόη βέρα 
με ακρίβεια είναι 
¨μοναδική¨. Η 
φυσική μας 
γεύση, γνωστή σε 
όλον τον κόσμο 
επιβεβαιώνει 
ακριβώς αυτό. 

Ενθουσιάστε τις 
αισθήσεις σας 
με την ώριμη 
γλυκιά γεύση 
του ροδάκινου. 
Συνδυασμένο 
με την βιολογική 
γέλη αλόης το 
αποτέλεσμα είναι 
εξαιρετικό.

Η χαρακτηριστική 
ξινή γεύση λεμονιού 
το κάνει ένα κύριο 
συστατικό για ένα 
ακόμα επιτυχημένο 
προϊόν. Στο 
σύγχρονο κόσμο 
του νερού της 
αλόης βέρα δεν θα 
μπορούσε να λείπει 
το λεμόνι.

Ένας συνδυασμός 
γλυκών και 
ξινών γεύσεων 
από ανάμεικτα 
μούρα που δίνει 
μια πλούσια και 
μυστηριώδη εμπειρία 
σε αυτούς που 
τα δοκιμάζουν. Η 
βιολογική μας γέλη 
ολοκληρώνει το 
αριστούργημα.

Με την αυθεντική 
γεύση μπανάνας, 
αυτό το προϊόν 
θα επαναφέρει μια 
αγαπημένη γεύση 
που έλειπε από την 
αγορά μέχρι τώρα.

Το καρπούζι 
μπορούμε εύκολα 
να το αποκαλέσουμε 
το ¨σήμα κατατεθέν¨ 
του καλοκαιριού. Με 
τη ζωηρή του γεύση, 
οι καταναλωτές θα 
απολαμβάνουν 
την αίσθηση του 
καλοκαιριού για όλο 
το χρόνο.

Η ισορροπία ανάμεσα 
στη γλυκύτητα και 
στην οξύτητα είναι 
πολύ σημαντική 
για τη γεύση της 
φράουλας. Είμαστε 
πολύ περήφανοι που 
καταφέραμε να τα 
αποδώσουμε στο 
προϊόν μας με 100% 
ακρίβεια.

Μια ζωηρή τροπική 
γεύση, έντονα 
φρουτώδη που 
ισορροπεί τη 
γλυκύτητα με τη 
στιφάδα. Μια γεύση 
δημοφιλής ανάμεσα 
στους καταναλωτές 
όλων των ηλικιών 
σε όλον τον κόσμο. 
Ο ανανάς και η 
αλόη έπρεπε να 
συναντηθούν!

PURE MIXEDNATURAL VIVIDFRUITY INSPIRINGFRESH FAMOUS

- Φυσική - - Φρούτα του δάσους -- Μπανάνα - - Καρπούζι --Ροδάκινο - - Λεμόνι - - Φράουλα - - Ανανάς -

Καλώς ήρθατε στο νέο κόσμο του σύγχρονου νερού. Η Αλόη βέρα και τα 
πασίγνωστα οφέλη της, σε συνδυασμό με νερό και διάφορες γεύσεις, χωρίς 

ζάχαρη, λιπαρά ή χρωστικές, οδήγησαν σε αυτή τη σειρά προϊόντων. Μια νέα 
εποχή που αφορά στην βασική ανάγκη του κόσμου. Το νερό φυσικά!

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-101

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-102

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-103

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-104

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-105

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-106

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-107

Κωδικός Προϊόντος:
WA-01-108

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Νερό με αλόη 0,5lt // Κούτα 12 τεμαχίων
Παλέτα 105 κούτες //1260τεμ.
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Γνωρίστε την πιο αγνή μας 
εκδοχή, γευτείτε τη φύση 
και ενισχύστε τις αισθήσεις 
σας.

Χιλιάδες φυσαλίδες 
φράουλας θα 
φρεσκάρουν τη γεύση 
σας.

Το φραγκοστάφυλο είναι 
η γεύση που θα σας 
ενθουσιάσει. Κατευθείαν 
από το δάσος.

Στην υγειά του καλοκαιριού. 
Από την πρώτη γουλιά θα 
ενθουσιαστείτε.

Μια δυνατή υπενθύμιση 
της πολύ γνωστής γεύσης 
της μπανάνας.

Γι’ αυτούς που αγαπούν 
το λεμόνι φτιάξαμε αυτό 
το αριστούργημα.  Το ξινό 
είναι πάντα επιθυμητό.

Γι’ αυτούς που έχουν 
έντονη επιθυμία για γλυκό. 
Θα σας ενθουσιάσει.

Η απάντηση στην 
παγκόσμια τάση. Η 
μαστίχα φυσικά, αλλά με 
αλόη!

ΦΥΣΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ ΑΝΑΝΑΣ

ΜΠΑΝΑΝΑ ΛΕΜΟΝΙ

ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΣΤΙΧΑ

ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ
ΜΕ ΑΛΟΗ

Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία της Αλόης βέρα, δεν θα μπορούσαμε 
να παραλείψουμε μια από τις διάσημες κατηγορίες προϊόντων. Το ανθρακούχο νερό! 

Προσθέτοντας τη βιολογική γέλη της αλόης μας, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, λιπαρών ή 
χρωστικών, δημιουργήσαμε μια σειρά από οχτώ διαφορετικές γεύσεις

και οδεύουμε προς τα αστέρια.

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-101

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-105

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-102

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-106

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-103

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-107

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-104

Κωδικός Προϊόντος:
SA-01-108

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ανθρακούχο νερό με αλόη 0,275lt // Κούτα 12 τεμαχίων
Παλέτα 105 κούτες //1260τεμ.
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ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ - 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

HAND & BODY CARE GEL
Η εταιρεία μας σας προσφέρει ένα νέο προϊόν 
περιποίησης χεριών και σώματος, με γέλη αλόης –
προερχόμενη αποκλειστικά από πιστοποιημένες 
βιολογικές καλλιέργειες–, γλυκερίνη, βιταμίνη Ε και 
υπέροχο άρωμα με αιθέρια έλαια φύλλων δάφνης 
και μανταρινιού. Η γέλη αλόης, με τις μοναδικές της 
ιδιότητες, χαρίζει φρεσκάδα, εντατική ενυδάτωση 
και απαλότητα σε κάθε τύπο δέρματος, 
ανακουφίζοντας το ταλαιπωρημένο δέρμα από την 
ξηρότητα και τους ερεθισμούς, χωρίς να αφήνει 
ίχνη λιπαρότητας. Επιπλέον, τα αιθέρια έλαια 
φύλλων δάφνης και μανταρινιού προσφέρουν 
αντιμικροβιακές και θεραπευτικές ιδιότητες οι 
οποίες, σε συνδυασμό με τις αντιοξειδωτικές 
ιδιότητες της βιταμίνης Ε, συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός εξαιρετικού προϊόντος. Ενδείκνυται 
για τη χρήση μετά την έκθεση στον ήλιο (after sun) 
και την αντιμετώπιση μικροερεθισμών από το 
ξύρισμα ή την αποτρίχωση (after shave).

Συσκευασίες: 300ml / 100ml

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚO ΤΖEΛ ΑΛΟΗΣ 
(ΜΕ ΑΛΚΟOΛΗ)
Gel καθαρισμού χεριών με Αιθυλική Αλκοόλη 
70% και βιολογική γέλη Αλόης 30% που 
προστατεύει και περιποιείται τα χέρια για 
άμεσο και βαθύ καθαρισμό χωρίς την χρήση 
νερού ή σαπουνιού. Χαρίζει ενυδάτωση και 
φρεσκάδα αφαιρώντας κάθε ξηρασία από 
το δέρμα των χεριών μας χάρη στην Αλόη 
μας. Αποτελεί την ιδανική λύση για χέρια 
πάντα καθαρά όπου και αν βρίσκεστε: στο 
γραφείο, στο αυτοκίνητο, στα ταξίδια. Η 
Αιθυλική Αλκοόλη είναι γνωστή για τις 
αντισηπτικές και απολυμαντικές της ιδιότητες. 
Η Αλόη μας γνωστή στο χρόνο για τις 
θαυματουργές ιδιότητες της, από ελληνικές 
βιολογικές πιστοποιημένες καλλιέργειες 
χαρίζει στα χέρια μας ενυδάτωση, απαλότητα 
και φρεσκάδα, προσδίδοντας επιπλέον 
αντισηπτική δράση και υπέροχο άρωμα.

√ Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των 
μικροβίων 
√ Προκαλεί μικρότερο ερεθισμό στο δέρμα 
από ότι η συχνή χρήση σαπουνιού και νερού 
√ Εξατμίζεται γρήγορα

Συσκευασίες: 4LT / 500ml / 300ml / 100ml

Κωδικός Προϊόντος:
AD-01-300

ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ - 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Κωδικός Προϊόντος:
HB-01-300
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