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Die

Oor

SONSKERMS

Die “Sonskyn-vitamien”

Bevogtiging

Ons liggame is ontwerp om self die vitamien D wat dit benodig,
te produseer wanneer ons aan direkte sonskyn blootgestel
word. Die sonstrale wat vitamien D-vervaardiging stimuleer, is
die B-ultravioletstrale (UVB). Dit is egter nie nodig om in die
son te sit totdat ‘n mens rooi gebrand is nie. Blootstelling aan
die son vir kort rukkies is meer as genoeg om al die vitamien D
te vervaardig wat die liggaam nodig mag kry.

Bevogtigers wat reeds sonskerm bevat, is al hoe meer in aanvraag, alhoewel ŉ goeie bevogtiger met ŉ hoë sonskerm eintlik
onlogies is. Aloe Ferox ondersteun die sienswyse wat bevogtigers en sonskerms apart hou vir die eenvoudige rede dat ŉ
mens nie altyd sonskerm nodig het nie! Jou vel verdien nie om
elke dag met onnodige ingrediënte toegepleister te word nie.
Bevogtig eerder met ŉ SPF-vrye bevogtiger soos 24 en beskerm met Ultraviolet (SPF 50) slegs wanneer nodig.

Vitamien D is ‘n vetoplosbare, noodsaaklike vitamien en speel
‘n uiters belangrike rol in die liggaam. Dit verseker gesondheid
van die gebeente, bied beskerming teen hartsiektes, diabetes,
bors-, prostaat- en kolonkankers. Dit is noodsaaklik vir ‘n gesonde immuunstelsel en kan inflammasie, pyn en depressie
verminder en lei tot gesonde slaapgewoontes. Vitamien D verbeter ook die absorpsie van lewensbelangrike nutriënte en minerale soos kalsium, yster, magnesium, fosfaat en sink.

Ultraviolet absorbeer die
volle spektrum van UVAstrale en bied totale UVBbeskerming.
Ultraviolet beskerm teen
direkte DNA-skade.
Ultraviolet is geskik vir alle
veltipes.

Kort, herhaalde blootstelling aan sonlig is voordelig. Langer
blootstelling verhoog nie vitamien D-produksie nie, en kan tot
vel- en oogskade lei. 15-30 minute direkte sonlig per dag word
aanbeveel om gesonde vitamien D-vlakke te handhaaf. Individue wat langer tye in direkte sonlig spandeer, moet deeglike
voorsorg tref om genoegsame beskerming teen die son se skadelike strale te verseker.

Ultraviolet word vinnig
deur die vel absorbeer, wat
dit geskik maak vir aanwending na bevogtiging en voor
grimering.

Die mensdom het verander van sonaanbidders tot sonhaters,
alhoewel navorsing tog toon dat die son meeste seisoenale
kwale (vel en oë) effektief bekamp. In elk geval, wanneer ons
buite is, kan ons gholf speel, tuinmaak en deelneem aan aktiwiteite wat ons positiewer, gesonder en minder gespanne maak.

Ultraviolet kan na aanwending weer heraangewend
word soos en wanneer nodig.
Ultraviolet met ‘n SPF van
50 sal gedurende Julie en
Augustus 2018 op ‘n eenmalige spesiale aanbod te beskikbaar wees.

UVB-beskerming

Die SPF van ‘n sonskerm toon die tydsduur wat dit beskerming
teen UVB-strale bied, aan. Ons kan dus met sonskerm aan, langer tye in direkte son spandeer sonder om sonbrand op te
doen, maar terselfdertyd word vitamien D-produksie vertraag
omdat sonskerms UVB-strale blok. ’n Hoër SPF beteken laer
Gryp die geleentheid aan en stel jou kliënte voor aan hierdie
vitamien D-produksie. Dit kan ‘n negatiewe uitwerking op jou
gesondheid en liggaam hê indien jy sonblootstelling totaal uit- natuurlike, gesonde benadering tot sonsorg!
skakel met oormatige en onnodige sonskermaanwending.
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Die
Ons het in die Maart 2017-nuusbrief,
veranderinge aan die verpakkinggrootte
van sekere produkte aangekondig en
sedertdien het hierdie veranderinge
t.o.v. produkte soos
,
en
redelik glad verloop. Die bestaande 150 ml-verpakking
van
het ook nou tot
ŉ einde gekom en behoort teen einde
Julie 2018 totaal uitgeput te wees.
'n Splinternuwe
75 ml wit buis sal
daarna beskikbaar
wees teen ŉ baie
bekostigbare R70

PRYSVERHOGING
handelsmerk

Die Kaapse Aalwyn (botaniese naam:
Aloe ferox) het in 1996 aanleiding gegee
tot die ontstaan van die wêreldbekende
Aloe Ferox-produkreeks. Ons kan ongelukkig nie die woorde "Aloe Ferox" as ŉ
eksklusiewe handelsmerk registreer nie,
aangesien die registrasie van die Aloe
ferox-plantspesie voorrang geniet bo
handelsmerk-registrasies.
Ons het wel ons maatskappy se naamlogo as handelsmerk geregistreer. Dit
verhoed ander individue en maatskappye om ons naam-logo op hul produkte
te gebruik.

Daar is baie individue en maatskappye
wat slegs navolgers is. 'n Treffende verwerking van ŉ ou sêding is hier van toepassing: Sommige lei, maar ander sal
altyd naboots. Daar is en sal altyd ander
maatskappye wees wat ook Aloe feroxplantmateriaal in hul produkte gebruik.
Ons is egter die enigste Suid-Afrikaanse
vervaardiger met 'n volwaardige boerdery-afdeling wat streef om die volhoubaarheid en oorlewing van die Aloe
ferox-spesie in die natuur te verseker.
Ons het die afgelope dekade meer as
100 000 Aloe ferox-plante in tradisionele boerderygebiede gevestig en streef
daarna om nog baie meer in die toekoms te vermag.
Kyk uit vir ons maatskappy se naam-logo
om verseker te wees van die hoogste
gehalte-produkte.

&
Die huidige 225 ml-verpakking van
het ook ten einde geloop.
sal vanaf middel Junie 2018
in ŉ pragtige, nuwe 250 ml wit bottel
met “flip cap” beskikbaar wees. Ja, die
volume vermeerder na 250 ml maar die
koste sal onveranderd bly!

ŉ Onvermydelike prysverhoging sal vanaf 1 Julie 2018 van toepassing wees. Die
aangepaste bestelvorm is by hierdie
nuusbrief ingesluit. Gryp nou die geleentheid aan om voorraad op te bou
tot en met einde Junie 2018!

Daar is nog 2 verspreiderkursusse gedurende 2018.
Moenie die geleentheid
misloop nie.
• 13-15 Augustus - ENG
• 5-7 Desember - AFR
Shelah Engelbrecht
Ek kan nou met selfvertroue diagnoseer
en produkte aanbeveel. Ek het meer
vertroue in my kennis van die produkte
en kan my besigheid uitbrei omdat ek
die produkte nou verstaan. Ek voel ek
weet meer hoef minder op te lees. Die
toer deur die fabriek, die lesings en die
verskillende produkuitstallings het my
begrip van die produk verbreed. Die
verskillende gebruike en voordele van
die produkte het net weer die rede
waarom ek dit verkoop, bevestig.
Vertaal uit Engels

- 15 ml
is nou ook beskikbaar in ŉ handige spuitbotteltjie.
• Dit spuit
tot diep in
die aangetaste areas.
• Dit bring amper onmiddellike verligting.
• Dit help om die lugweë oop
te maak.
• Dit verlig die onaangename
simptome van verkoue,
griep en sinus.

My algemene gesondheid het fenomenaal verbeter sedert ek die afgelope 3 weke
elke oggend
begin drink het. Ek het veral snags vreeslike pyn
in my gewrigte gehad. Ek kon nie op my skouers lê nie en my voete het so gepyn dat
ek nie kon slaap nie. Ek het twee en ŉ half jaar gelede ŉ groot rugoperasie gehad en
nou word my rug nie meer so moeg of seer nie soos vroeër nie. Vandat ek die aalwynsap begin drink het (gelyke hoeveelhede water en aalwynsap gemeng), is ek 'n
ander persoon. Ek het omtrent nooit meer pyn nie en slaap soos 'n baba. Ek het al
amper alles op die mark probeer, maar vandat ek hierdie aalwynsap drink, het ek
alle anti-inflammatoriese en pynmedikasie gestaak. Wat 'n wonderlike produk!
Ek is mal oor die Aloe Ferox-produkte en is besig om oor te skakel na hierdie natuurlike benadering, nie net vanuit medisinale oogpunt nie, maar ook velsorg.
Marilyn Collin - Rheebok
Vertaal uit Engels
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