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ACTIValoe® este unul dint puținele extracte de Aloe vera prezente pe piață, care sunt testate și garantate pentru conținutul 
compușilor activi prin care se asigură calitatea ridicată și e�ciența. ACTIValoe® este marcă înregistrată a liderului mondial de 
extracte de calitate superioară din Aloe vera - Aloecorp Inc. din SUA. Aloe vera din compoziția ACTIValoe® este cultivată 
ecologic și prelucrată cu ajutorul tehnologiei ultramoderne de procesare Qmatrix®. Aloe vera din compoziția ACTIValoe® este 
cea mai testată și studiată din lume. Cercetările științi�ce avansate și testele clinice realizate cu ACTIValoe® reprezintă 
garanția că produsele din ACTIValoe® sunt de înaltă calitate şi biologic active. Calitatea și e�cacitatea speciei Aloe vera sunt 
date mai ales de conținutul în polizaharide, active din punct de vedere biologic3. 
Aloecorp Inc. este singurul furnizor care garantează conținutul ridicat de polizaharide (minim 10%), datorită tehnologiei 
brevetate Qmatrix®.*** 
***cf. siteului producătorului: http://aloecorp.com/activaloe®%20

Explicații pentru pagina 1:
1) Numărul lotului materiei prime: din acest lot (Lot Number) de plantă proaspătă din Aloe vera a fost obținut extractul 
ACTIValoe® și care intră în compoziția produsului natural ACTIValoe® FORTE 500ml.
2) Standard de sănătate: în cazul procesului necorespunzător de prelucrare al frunzelor întregi, seva din Aloe vera poate 
conține substanțe laxative- aloină și emodină. Conținutul aloinei în produsul �nit cu Aloe vera reprezintă un standard de 
sănătate extrem de important. Aloina este un derivat al antracenului: 1,8-dihidroantracen. În cazul dozelor mari poate 
acționa ca un laxativ puternic și poate provoca congestia organelor pelviene. Din contră, doza scăzută acționează pozitiv, de 
exemplu, în cazul tranzitului întârziat cronic. Datorită faptului că ACTIValoe® FORTE este produs dintr-o porțiune selectată a 
plantei, partea interioară a frunzei numită gel, și a metodei unice de prelucrare Qmatrix®, acesta îndeplinește respectivul 
standard de sănătate (conținut total mai mic de (NMT) 0,1 milionimi (ppm)), �ind astfel posibilă utilizarea acestui gel pe o 
perioadă mai lungă.
3) Standard de calitate: materia primă (ACTIValoe®) nu conține mai puțin de 10% (NLT) polizaharide în substanța uscată. 
Astfel, ACTIValoe® FORTE este singura Aloe vera în formă lichidă prezentă pe piața din România care, conform buletinului de 
analiză atașat, garantează un conținut standardizat de minim 10% al substanțelor imunomodulatoare – polizaharide, în 
�ecare cutie. În plus, polizaharidele obținute prin metoda patentată MAP (Modi�ed Aloe Polysaccharide) sunt mai e�ciente 
decât utilizarea gelului proaspăt direct din plantă.
4) Data certi�cării: se referă la data analizării (certi�cării) extractului ACTIValoe® (este diferită de data fabricării/expirării 
produsului �nit ACTIValoe® FORTE).

Certi�cări acordate extractului ACTIValoe®

Agenția BCS Oko-Garantie acordă această etichetă produselor agriculturii ecologice care 
îndeplinesc cerințe peste standardele stabilite prin Regulamentul european (CEE) 2092/91. 
Agenția BCS Oko-Garantie reprezintă un organism de inspecție privat de talie mondială, care 
încă din anul 1992 controlează respectarea principiilor agriculturii ecologice în conformitate 
cu Regulamentul 2092/91 și alte standarde.

Marca programului național pentru agricultura ecologică a Ministerului Agriculturii din 
Statele Unite și care indică produsele, a căror proveniență este de cel puțin 95% din 
agricultura ecologică controlată în conformitate cu legislația în vigoare a Statelor Unite. Mai 
multe informații le găsiţi la http://www.ams.usda.gov.

Certi�cat de către IASC – International Aloe Science Council (Consiliul Științi�c Internațional 
pentru Aloe). În esență acest certi�cat declară că producătorul este membru al acestui 
consiliu și are capacitatea de a garanta puritatea și standardele de bază privind producția 
preparatelor din Aloe vera.

Sistemul de management al calității ISO 9001: producătorul garantează că are capacitatea de 
a furniza permanent un produs care îndeplinește cerințele clienților și a legislației în vigoare. 
Una dintre cerințe de bază o constituie îmbunătățirea permanentă și satisfacerea clientului. În 
consecință este vorba despre un ansamblu de norme care trebuie respectate de toată 
structura societății, începând cu producția.

General Recunoscut ca �ind Sigur – (Generally Recognized as Safe, GRAS) reprezintă 
etichetarea acordată în SUA de către agenția FDA pentru alimente sau substanțe active care 
pot � considerate sigure din punctul de vedere al utilizării ori al consumului regulat. Datorită 
exigențelor și controlului detaliat al siguranței, Aloecorp este primul deținător la nivel 
mondial al certi�cării GRAS pentru Qmatrix® Aloe vera.
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