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οικονομια

Η Αλόη Βέρα είναι
ένα πανάρχαιο και
μοναδικό φυτό που
διαθέτει θεραπευτικές και
καλλυντικές ιδιότητες. Το
ζελέ που βρίσκεται στο
εσωτερικό των φύλλων
της περιέχει 200 και
πλέον θρεπτικά συστατικά,
τα οποία συνυπάρχουν
και αλληλοενισχύονται,
αποτελώντας έναν
πολύτιμο σύμμαχο για
την υγεία και ευεξία των
ανθρώπων.

Eνας κόσμος
γεμάτος
υγεία και
ομορφιά
Η Αποστολή μας

Ο άνθρωπος και η φύση μαζί. Προσφέρουμε τα σημαντικότερα στοιχεία της ελληνικής φύσης στην κοινωνία μέσα από τη
δημιουργία και ανάπτυξη προϊόντων που
είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τον ανθρώπινο οργανισμό.
Φροντίζουμε μέσα από τις άψογες διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας, να μεταφέρουμε στα προϊόντα μας τον υψηλής
βιολογικής αξίας θησαυρό που κρύβει μέσα
του το φύλλο της Αλόης.

Το Οραμά μας

Ένας κόσμος γεμάτος υγεία και ομορφιά.
Έχουμε αφιερωθεί στη διαρκή αναζήτηση
των καλύτερων φυσικών πηγών για την
υγεία και την ομορφιά και τις μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο. Είναι η δέσμευσή μας
να βοηθήσουμε τον καθένα, αξιοποιώντας τα
«όπλα» της φύσης, να νιώθει, να δείχνει και
να αισθάνεταισμο. Είναι η δέσμευσή μας να
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βοηθήσουμε τον καθένα, αξιοποιώντας τα
«όπλα» της φύσης, να νιώθει, να δείχνει και
να αισθάνετα πιο όμορφα.

Ανάπτυξη προϊόντων

Μοναδικές ιδιότητες

Ο πρώτος αυτούσιος χυμός αλόης
Επενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με βάση την αλόη. Έπειτα
από ερευνητικές προσπάθειες πολλών ετών
στην Kaloe ξεκινήσαμε την παραγωγή του
πρώτου ανόθευτου χυμού αλόης από ελληνικές πρώτες ύλες και στη συνέχεια αναπτύξαμε και νέα προϊόντα βασισμένα στην
Αλόη Βέρα.
Η βιολογική καλλιέργεια της αλόης μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε χωράφια της
Νοτίου Ελλάδος (Κρήτη, Πελοπόννησος, νησιά Αιγαίου), όπου επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή της ενώ η μελέτη
των προϊόντων μας γίνεται από το Τμήμα
Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η αλόη σαν φυσικός χυμός λαμβανόμενος
καθημερινά στην κατάλληλη ποσότητα,
βοηθάει στην πρόληψη, αποκατάσταση ή
καταπράυνση περίπου 100 διαφορετικών
ασθενειών. Ειδικότερα:
▶ Προλαμβάνει και μειώνει τις αρθριτικές
φλεγμονές. Έχει επιδιορθωτική και παυσίπονη δράση, ενώ βελτιώνει την κινητική
λειτουργία μυών και αρθρώσεων.
▶ Εχει μυκητοκτόνα και αντιμικροβιακή
δράση, δρώντας ταυτόχρονα προληπτικά
σε περιπτώσεις γρίπης, κρυώματος και λοιμώξεων του αναπνευστικού.
▶ Βελτιώνει σημαντικά την πέψη και την
αφομοίωση των τροφών, καθώς ρυθμίζει
την εντερική χλωρίδα και λειτουργία. Παράλληλα, λειτουργεί ευεργετικά για κολίτιδες
και άλλες παθήσεις, όπως δυσκοιλιότητα,
αιμορροΐδες, έλκος στομάχου, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και λοιπά.

Χρήστος Κιάτας: Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή την αλόη στην Ελλάδα

- Κύριε Κιάτα, πείτε μας για την πρωτοποριακή ιδέα που είχατε.
Ηταν ένα όνειρο ζωής, ένα προϊόν που προέρχεται από την ελληνική γη να μπορεί να
γίνει γνωστό πρωταρχικά στην Ελλάδα και μετά στα πέρατα του κόσμου.
- Η εταιρία σας έχει και σημαντική συμβολή στην οικονομία και την κοινωνία.
Είμαστε περήφανοι που στην Ελλάδα της κρίσης συμβάλαμε έμμεσα και άμεσα μέσα
από το όνειρό μας να ζουν γύρω στις 200 οικογένειες.
- Σε τι διαφοροποιούνται τα προϊόντα σας από άλλα αντίστοιχα;
Η Kaloe και τα προϊόντα της είναι καινοτόμα, μοναδικά, αφού έχουν την πιστοποίηση
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
- Πώς είδατε τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στα προϊόντας σας;
Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους Ελληνες που μας αγκάλιασαν αλλά προπάντων κατάλαβαν τα ευεργετήματα αυτού του μαγικού φυτού της αλόης.

Χρήστος Κιάτας
Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή
την Αλόη στην Ελλάδα.

▶ Είναι ισχυρότατη πηγή 9 βιταμινών (Ε,
C, A, B1, Β2, Β3, Β6, Β12, φολικού οξέος),
μετάλλων ιχνοστοιχείων, ενζύμων και αμινοξέων, αλλά και η μοναδική φυτική πηγή
της B12.
▶ Εχει τέλεια αναζωογονητική και αναπλαστική δράση σε κακώσεις του δέρματος
(τραυματισμοί, εγκαύματα, κ.ά.) και δερματοπάθειες (ακμή, ψωρίαση, έρπις ζωστήρ,
κηλίδες κ.ά.)
▶ Λειτουργεί αντιγηραντικά καθώς καταπολεμάει την τοξίνωση, δηλαδή τις ελεύθερες
ρίζες της επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει άριστη ενυδάτωση. Αυξάνει τοπικά
την κυκλοφορία του αίματος και βελτιώνει
την ελαστικότητα και την ενίσχυση της λάμψης της επιδερμίδας του προσώπου, μέσω
της ενίσχυσης της παραγωγής των ινών
ελαστίνης και κολλαγόνου.
▶ Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος,
κυρίως στο επίπεδο των μικρών τριχοειδών

αγγείων, εκεί δηλαδή που γίνεται η ανταλλαγή οξυγόνου και θρεπτικών στοιχείων για
τα κύτταρά μας.
▶ Συμβάλλει στην αποτοξίνωση του σώματος. Όταν τα επίπεδα των ελεύθερων ριζών
υπερβαίνουν τα φυσιολογικά λειτουργούν
καταστροφικά για τα κύτταρά μας. Η αλόη
καθαρίζει τα όργανα και βελτιώνει τη λειτουργία τους.
▶ Χαρίζει τόνωση και αυξημένα επίπεδα
ενέργειας, ενώ φροντίζει για την διατήρηση
ενός υγιούς σωματικού βάρους.
▶ Εχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες με αποτέλεσμα να καταστέλλει αρχόμενες φλεγμονές σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.
▶ Συμβάλλει ενεργά στη μείωση των αυξημένων τιμών της αρτηριακής πίεσης, της
χοληστερόλης, αλλά και των τιμών σακχάρου στο αίμα σε περιπτώσεις σακχαρώδους
διαβήτη.
▶ Εχει αντιαλλεργική δράση.

▶ Συμβάλει στην οδοντική και στοματική
υγιεινή.

Ιδανική

Η αλόη είναι το μοναδικό φυτό – βότανο
που είναι 100% βιοχημικά συμβατό με το
ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι αποτελείται από τα ίδια στοιχεία που συνθέτει και
το σώμα μας. Γι’ αυτό και τα πλεονεκτήματα
διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Κάθε οργανισμός παίρνει από την αλόη αυτά ακριβώς
που έχει ανάγκη (αυτά δηλαδή που του λείπουν) και τα υπόλοιπα αποβάλλονται χωρίς
να επιβαρύνουν το σώμα μας. Είναι ιδανική
για χορτοφάγους, καπνιστές, αθλητές, άτομα
που βρίσκονται σε δίαιτα, αλλά επίσης και
για όσους λαμβάνουν φάρμακα. Η χρήση
της πάντως όταν υπάρχει χρόνιο πρόβλημα
υγείας οφείλει να γίνεται με τη σύμφωνα
γνώμη του γιατρού.΅Τα προϊόντα Kaloe δεν
χρειάζεται να λαμβάνονται σε μεγάλη δοσολογία, διότι όλα είναι ενισχυμένα.

Η Εταιρεία Kaloe επεκτείνεται σε ολόκληρη
την Ελλάδα με την Kaloe Life. Ένα κέντρο ευεξίας,
ομορφιάς και αδυνατίσματος. Ξεκινώντας
από την Αθήνα στην οδό Ζαλοκώστα 9
και Κριεζώτου Γωνία στο Κολωνάκι

