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Pamiętajmy o zwierzakach 
Nowe zastosowania produktów FLP

Zwierzęta domowe towarzyszą człowiekowi 
od zarania dziejów. Związki uczuciowe ludzi z 
ich towarzyszami są bardzo często tak silne, że 
nadają sens ludzkiemu życiu. Więzi te nie są 
bynajmniej jednostronne i nasi ulubieńcy 
odpłacają się nam swoją obecnością, lecz 
również przywiązaniem i miłością. W licznych 
badaniach naukowych stwierdzono 
jednoznacznie, że miłośnicy zwierząt mają dużo 
mniej problemów z chorobami cywilizacyjnymi 
takimi jak nadciśnienie, 
choroby serca itp.. 
Zapewne dzieje się tak nie 
tylko dlatego, że np.. 
Posiadanie psa związane 
jest z częstymi spacerami, 
lecz również zaspokaja w 
nas potrzebę opieki oraz 
dzielenia się czymś dla nas 
istotnym.   

 
Pierwszym z produktów jest Aktywator 

Aloesowy. Zalecane jest jego używanie u psów 
z problemami skórnymi. Produkt ten został zarejestrowany jako pielęgnacyjny; 
zawiera płynny stabilizowany miąższ Aloe Vera oraz alantoinę. Badania 

przeprowadzone przez Wydział Weterynaryjny 
SGGW wykazały, analogicznie do 
obserwowanych ludzi, pozytywne skutki jego 
działania w przypadkach zapalenia skóry, 
łojotoku oraz świądu. Aktywator Aloesowy 
oczyszcza i nawilża skórę, działa na nią 
regenerująco, przyspiesza jej odnowę.   
W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, 
że skutecznie łagodzi przewlekłe stany zapalne 
skóry oraz błon śluzowych zarówno u psów jak 
i u kotów. Tolerancja preparatu przez zwierzęta 
była bardzo dobra i codzienne jego stosowanie 
nawet bezpośrednio na błony śluzowe nie 
spowodowało żadnych negatywnych zmian. U 

kotów z przewlekłym zapaleniem dziąseł samo stosowanie Aktywatora nie zawsze 
dawało oczekiwaną poprawę. Zalecane jest w tych przypadkach użycie Galaretki 
Aloe Vera. 

Ważne wskazówki dla osób stosujących omówione produkty u psów i kotów: 

Przed użyciem produktów zawierających naturalnie stabilizowany 
miąższ aloesu należy bardzo dokładnie oczyścić skórę, na którą 
zamierzamy działać. Aloes świetnie wnika w głąb tkanek, może więc 
ułatwić penetrację skóry przez bytujące na jej powierzchni bakterie i 
grzyby. 

Stosować produkt dość często. W początkowej fazie wskazane jest 
stosowanie nawet kilka razy dziennie. 

Działanie produktu powinno być długotrwałe, więc stosujemy go 
jeszcze kilka dni po ustąpieniu objawów. Bądźmy przygotowani, że na 
wyraźną poprawę trzeba czasem poczekać nawet kilka tygodni. 

W przypadku chorób skóry występujących u zwierząt przed 
zastosowaniem produktów zawierających aloes należy skonsultować się z lekarzem 
weterynarii. Gdy właściciel zwierzęcia chce użyć produktów wspomagających 
leczenie wyprodukowanych przez Forever Living Products trzeba mu doradzić by 
powiadomił o tym lekarza weterynarii leczącego aktualnie jego psa lub kota. 
Dystrybutor nie może doradzić właścicielowi zwierzęcia zmiany sposobu leczenia 
zaordynowanego przez lekarza. Należy o tym pamiętać, gdyż w przeciwnym razie 
możemy wejść w konflikt z lekarzami weterynarii, którzy są ustawowo uprawnieni 
do diagnozowania i leczenia chorób zwierząt. 

Podobnie jak zwierzęta również aloes wplatał 
się w nasze dzieje od bardzo dawna. W medycynie 
chińskiej zalecany był jako środek 
przeczyszczający i pobudzający perystaltykę jelit. 
Dzięki Arystotelesowi w 322 roku p.n.e. 
Aleksander Wielki poznał tajemnicę sporządzania 
wyciągu z aloesu co skrzętnie wykorzystał do 
leczenia ran swych żołnierzy. Również w naszej 
medycynie ludowej stosowano sok z aloesu na 
trudno gojące się rany i to zarówno u ludzi jak i 

zwierząt. Współczesna 
medycyna coraz częściej 
wykorzystuje na nowo 
odkrywane wspaniałe 
właściwości tej rośliny. 
 

Galaretka ta posiada w 
swym składzie, poza 
naturalnie stabilizowanym 

miąższem aloesu, również alantoinę (o działaniu 
przeciwzapalnym), glicerynę (świetny środek 
kosmetyczny) oraz witaminy E i C. Witaminy te są 
uznanymi antyoksydantami, a jak wiadomo 
szczególnie witamina E działa przeciwzapalnie, 
ochrania inne witaminy przed uszkadzającym 
działaniem aktywnych form tlenu (wolne rodniki). 
Galaretkę stosowano u psów i kotów nanosząc ją 
cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca 
i lekko wmasowywano aż do całkowitego 
wchłonięcia. 

 
Wykazano, że jej działanie jest podobne do 

aktywatora i może być stosowana jako preparat 
wspomagając przy właściwym leczeniu zarówno 
chorób skóry jak i błon śluzowych. U kotów z 
przewlekłym zapaleniem błon śluzowych gdy 
stosowanie samego Aktywatora nie przynosiło 
pożądanych efektów wprowadzenie Galaretki 
powodowało szybkie ustąpienie objawów 
klinicznych. 

Następnym produktem, którego możemy 
używać u psów i kotów jest Aloe First. Ten 
złożony preparat zawiera oprócz naturalnie 
stabilizowanego miąższu aloesu wyciągi z 11 ziół 
znanych ze swych leczniczych właściwości, 
witaminę E oraz inne substancje wykazujące 
przeciwzapalne właściwości (alantoina, kit 
pszczeli). Aloe First łagodzi podrażnienia skóry 
oraz wspomaga gojenie uszkodzonych tkanek. 
Jest on nie tylko skutecznym środkiem 
pielęgnacyjnym w przypadkach zapaleń skóry lecz 
również gdy występuje łojotok. Częste stosowanie 
powoduje widoczną poprawę wyglądu okrywy 
włosowej - nadaje jej puszystość i połysk. 
Korzystne jest również nawilżające i zmiękczające 
działanie Aloe First na modzele łokciowe u psów. 

Nawet przy codziennym jego stosowaniu nie 
stwierdzono podrażnień skóry ani błon śluzowych. 
Zalecane jest jednak chronienie oczu i nosa 
zwierząt podczas rozpylania preparatu. 

www.AloeTech.pl 
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Nadszedł czas aby podzielić się 
uniwersalnym działaniem 
naturalnie stabilizowanego 
miąższu aloesu w produktach FLP. 

Ponieważ nie zawsze to, co dobre 
dla ludzi jest również dobre dla 
zwierząt, wybraliśmy dla Państwa 
te produkty, które z całą 
pewnością można polecić do 
pielęgnacji waszych ulubieńców. 
Uzyskały one pozytywne oceny 
lekarzy weterynarii oraz 
akceptację i stosowne zezwolenia 
Departamentu Weterynarii 
Ministerstwa Rolnictwa i 
Gospodarki Żywieniowej. 


