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 נתחיל מההתחלה
 ניפורעל חרסים מהעיר הבבלית חרוט , אודות אלוורהרצפט רפואי נמצא  

 .ס"לפנה 4200משנת 

 קירות  על  ס "לפנה 4-המהאלף אלוורה ציורים חרוטים של נמצאו במצרים
 .מקדש

 ס מתארים שימוש רפואי בצמח"לפנה 1750חרסים שומריים בערך משנת.  

 הנקרא מטר  70שנה באורך  4000-כבן בקהיר ישנו פפירוס במוזאוןANI   
 .באלוורהתורת הרפואה המצרית העתיקה שכללה שמושים רבים ובו כל 

 500הראשון בערך בשנת הרפואי ספר החיבר את  דיכוטומאוסהרופא היווני  
 .ל"ס ושילב בו טיפולים באלוורה מהפפירוס הנ"לפנה

 ושמרו  מכיל את כל החומרים הדרושים לגוף שאלוורה המצרים ידעו הכוהנים
 .היבוליםשל מזון חרום בזמנים בהם הציף הנילוס והשמיד את אותו כמאגר 

 צמחים אלוהיים  16נמנה על באלוורה והוא האינדיאנים באמריקה השתמשו
 שלהםבפולחנים 

 בסין הוא נערץ על הרופאים מאז ומעולם ובספרי הרפואה העתיקים הוא
 .  יאנג -ינגמתואר כאחד האלמנטים היחידים העומדים מעל לקוטביות 

 .ובנפשהיום משתמשים בו בסין כדי להשיג הרמוניה בגוף עד 
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 המשך 



אהלות: וברבים אהלאלוורה מוזכר בשם ך "בתנ  , 

 .  נבואיים פואטיםבהקשרים של שמושים פולחניים או לרוב 

ם מהלל את תכונותיו"האלוורה מוזכר בתלמוד וגם הרמב. 

 ס נפצע  "לפנה 330בהסתערות על העיר המבוצרת עזה בשנת
הפצע העמוק לא החלים  . הגדול אנושות מפגיעת חץ בכתפואלכסנדר 

ולאחר כמה שבועות בהם התקדם עם צבאו דרומה לעבר מצרים הורע 
לפי המסופר שלח אליו מורו אריסטו כהן שטיפל  . מצבו של המלך מאוד

.  סוקוטרהשהוכנו באי התימני אלוורה בו במקדש של אמון עם תכשירי 
שבעצת  , מסופר עוד. חייו של אלכסנדר ניצלו תודות לטיפול הזה

מאוחר יותר כדי לשלוט באספקת   סוקוטרהאריסטו הוא כבש את האי 
 .שהפך להיות צמח הריפוי העיקרי של צבאוהאלוורה 

 כדי  אלוורה " תרופת"בערך רשמו רופאים באירופה  1700החל משנת
 (שימוש בקליפה של העלה. )עצירותלהתגבר על בעיות 

 נחלו ההצלחה בריפוי  יפנים רופאים בהירושימה  40 -משנות ההחל
 .ופנימיתחיצונית  -אלוורה הקרינה האטומית בעזרת תוצאות 
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 אלוורה רפואית –נעים מאוד להכיר 
 השושניםצמח ממשפחת 

במקור מאפריקה 

גדל היום בארצות רבות 

זנים הנקראים  300-ישנם כALOE   
 אמיתי= Veraבלטינית       VERAרק אחד מהם הוא 

Aloe Barbadensis Miller -  אלוורה רפואיתנקרא גם 

 ל'בגבשרניים מלאים עלים. 

גדל היטב בשמש מלאה ומים אחת למספר ימים. 

  מאחורי ההופעה הצנועה שלו מסתתרות תכונות מרפא מגוונות ביותר
 .אחריםעם צמחי מרפא  נסיוןוכוחות המפתיעים גם את מי שצבר 

אינו רק חיצוני כי אם גם פנימישימוש באלוורה ה  . 

עשיר בחומרים רבים כמו ויטמיניםל הפנימי שבתוך העלים 'הג  ,
 .העיכולבמערכת וחומרים התומכים  אינזימים, חומצות אמינו, מינרלים
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 ?ל האלוורה הרפואית 'מה נמצא בג
 חומרים  400 -מהאלוורה התגלו יותר של באנליזה!!! 

 :לאדםכל אבות המזון הנחוצים ובתוכם 

נוגדי חמצון רבי עוצמהאלוורה מכיל  – ויטמינים: , C , E בטא קרוטן , 
 B12אחד מהצמחים היחידים למקור של ויטמין והוא                           

אשלגן וברזל, נתרן, סידן, כרום, נחושת, אבץ, מנגן, מגנזיום - מינרלים. 

 חומצות אמינו 22מתוך  20אלוורה מכיל  -אמינו חומצות  . 
 .על ידי הגוףלהיווצר חומצות אמינו שלא יכולות  8מתוך  7מספק הוא   

של סוכרים  וחשובה מכיל שרשרת ארוכה - סוכרים 
 .ממריצות את המערכת החיסוניתאשר                                               

אנזימים-- Lipases and proteases לפירוק המזון  ליפאזו פרוטאז 
 .ולסיוע למערכת העיכול                                                                   

סטרוליםSterols -3   עיקריים הפועלים  סוגים 
 .דלקתיים חזקים-כסוכנים אנטי                                                      

ליגנין Lignin-  שכבות העורעמוק לתוך חומר שמסייע לאלוורה לחדור 
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 ל האלוורה הרפואית'תכונות ג
 תפור"ל ממש 'הגבין כמויות המרכיבים בתוך הוכח שהיחס  "

 .  אופטימלית לצרכי גוף האדם

ל'תכונות עיקריות של הג: 

 אנטי דלקתיAnti-inflammatory  

  נוגד חמצון Antioxidant   

 מחטא  Antiseptic  

משמיד חיידקים , אנטי בקטריאליAntibacterial / Antimicrobial 

   פועל להשמדת פטריותAntifungal 

 מגירויים מכיל חומרים המצפים ומגנים על ריריותMucilage   

חתכים  , שריטות, פצעים חיצוניים  מסייע לריפויVulnerary 

 העור מרגיע ומשכך גרד במריחה עלEmollient  

 מאלחשAnesthetic   
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 מחקרים

 ביותרהצמחים הידועים והנחקרים אחד צמח האלוורה הוא 

 

  שנעשומחקרים: 

רקמות פגועות, פציעות. 

מחלות לב, סכרת. 

אולקוס, רגיזמעי , קוליטיס. 

אלרגיות. 

טרשת נפוצה, איידס, סרטן. 

הרזייה, ספורטאים. 

השפעת אלוורה על מערכת החיסון. 
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 את תהליך התחדשות התאים  ל אלוורה מאיץ 'שגבניסויים הוכח
 .  מהמהירות הרגילהפי שמונה ברקמות פגועות עד 

 אלוורהאחרי שתיית מדווחים על הקלה גדולה  אולקוסחולי. 

 רבה אנרגיהמקבל אלוורה דווח על כך שמי ששותה רבות  ,
 ,  באופן מאוזןמחדש ופועלת מערכת העיכול מתעוררת לחיים 

משתמשים  שאנשים הסיבה לכך וזו , מסתבר שאלוורה מדכא רעב
 .לדיאטהכבסיס באלוורה 

 השפעת האלוורה בטיפול במחלות רבות  רבים על נערכו מחקרים
 . נפוצהטרשת ול איידסל, לסוגיו סרטןועד ל אלרגיותמהחל 

ובמהירותו בהשוואה  בהיקפו שיפור מפתיע בכל המקרים נצפה 
 .להשפעה העדינה יחסית של צמחי מרפא אחרים
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 מחקרים



 .לבחולי  5,000שנים על  5נערך מחקר במשך  - 1985
  ,סכרתייםהיו מתוכם   (3,167) 63%
 היסטוריה של עישון  היתהמתוכם  ( 2,572) 51%
  .הראו סימנים של רמת מתח גבוהה( 2,151) 43%

o סיבים תזונתיים+ לשתייה  ל אלוורה'גכל הנבדקים קיבלו. 

o הקלה בסימפטומים  החולים חוו 
 .  בשבוע השני של שתיית האלוורה כבר     

o  הם העידו על ירידה בכאבים בחזה 

oמאמץבדיקת אחרי אפילו שלהם ג "שיפור בבדיקות האק נצפה  . 

 

o האלוורהשל שתיית שלושה חודשים אחרי: 

 הכולסטרול   ,של החולים השתפר( שומנים בדם)פרופיל הליפידים
 .מהחולים חזר לרמות נורמליות 93%ורמות הטריגליצרידים של 
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 החולים   5,000אף אחד מכל 
 !הניסוי תום חמש שנות עד  -לא סבל מהתקף לב חדש        

 אחוז מהחולים רמות הסוכר   94%חולי סכרת אצל  3,167מתוך
  .לרמות נורמליותחזרו 

ולכן כבר אחרי שלושה חודשים של שתיית האלוורה הורידו את  
  .מינון התרופות שהם נטלו

 המחקרבסיום , 

 ( חולים 2,990)שהגיבו לאלוורה הסוכרת כל חולי 

  .ונשארו עם דיאטה בלבד לחלוטיןהורידו את התרופות 
 

 המחקר סיכם כי 

השפעה ברורה על מניעה ושליטה  לאלוורה 
   Atheroscleroticבמחלת לב 

 .ברמות הסוכר בדם אצל חולי סכרתובשליטה 
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ונערך ב 1996פורסם ב מחקר ש-    

המחקר בדק : 
   .וטריגליצרידיםעל כולסטרול , של שתיית אלוורה על סוכר בדםהשפעה 

 עם רמות סוכר גבוהות בדם נבדקו חולים 
 (מורידות רמת סוכר בדם. )היפוגליקמיותלא טופלו עם תרופות שמעולם 

  יום 42במשך ל אלוורה פעמיים ביום "מ 15הנבדקים קיבלו 

בתום הניסוי  , 

 .  43%הסוכר בדם בקבוצת הנבדקים ירדה ב רמות 

 .   44%רמת הטריגליצרידים ירדה ב 
 .לא היה שינויובכולסטרול 

 ניצפולא   
 .כל תופעות לוואי כתוצאה משתיית האלוורה על הנבדקים

 
http://www.aloelife.com/AloeVeraPages/AloeResearch.html 
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oהרגשה של בטן נפוחה  , כאבי בטן לעיתים קרובות: הסימפטומים
,  שלשלול ועצירות חליפות, כאבים בבטן התחתונה, וחוסר תיאבון

,  טעם לא נעים בפה, ליחה, צרבת, גיהוקים לעיתים תכופות, גזים
 .עייפות כללית

o לחץ וחרדה: העיקרייםהגורמים  . 

 

oניקוי יסודי של המעיאלוורה גורם ל    
 מקל על עצירות ומונע שלשול מתמשךזה 

 מרגיע את מערכת העיכול  וכך 
 .  הכלליתוההרגשה 

 
967100http://curezone.org/blogs/fm.asp?i= 

 

 תסמונת המעי הרגיז

 IBS - Irritable Bowel Syndrome  
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בשבוצע  תוצאות מחקר קליני- 

פרופסור במחלקה  , רמפטוןדיויד  פורפסורעל ידי 
    2004 -בלגסטרואנטרולוגיה בבית החולים המלכותי של לונדון 

 נצפה שיפור קליני משמעותי בחולי קוליטיס פעילה 

 שבועות   4ל אלוורה פעמיים ביום במשך 'ג CC 100י שתיית "ע
 .בהשוואה לפלסבו

 ירדומדדי הדלקת ! 

 :הסיבות

 אלוורה הוא אנטי דלקתי 
 .רבים חימצוןומכיל נוגדי            

אלוורה מגן על רירית הקיבה ומחזק אותה. 

אלוורה מעודד ספיגת מזון יעילה. 

 מעי דלקתי כרוני –קוליטיס  קרוהן
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 החיסוןמערכת אלוורה ידוע כמשקם וממריץ של 

 י  "שבוצע עמחקרSingh etal הראה   2003 -ב 

 של תפקוד אנזימי כבד שיפור 
 (הוצאת רעלים מהגוף)=על פירוק חומרים מסרטנים שאחראים 

 מחקר שלDanhot הראה   1987 -ב 

   20פי  Cאלוורה תורמת לעלייה של ספיגת ויטמין ששתיית 
 B12של ספיגת ויטמין  50%-ולעלייה ב

 .החשובים בחיזוק מערכת החיסון וריפוי כללי

 מחקר נוסף של מעבדות Fenestra Research Labs   הראה 

 ,בספירת כדוריות דם לבנות 11%עליה של 
 ,חימצוןשיפור ברמת סמן נוגד  40%
 בשתןירידה ברעילות כפי שנמדדת ברמות הניטרטים  11%
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 סרטן ואיידס
השנים האחרונות  30-ממחקרים שנערכו ברחבי העולם ב

 מתברר שלאלוורה ובמיוחד לחומרים מסוימים בצמח  
 יש השפעות דרמטיות ומרשימות נגד סרטן

אלוורה מחזקת את מערכת החיסון    טיפול בסרטן. 

  אלוורה מקדמת צמיחה של תאים בריאים חדשים 
                     מחזקת את הגוף במאבק נגד הסרטן! 

נגרם נזק גם לתאים בריאים בגוף , בטיפולי קרינה וכימותרפיה  

 .אלוורה מסייעת בשיקום תאי מערכת החיסון החיוניים להחלמת הגוף
 

1992-ב אישר את האלוורה ב"משרד החקלאות בארה   
 .לטיפול בסרטן רקמות רכות אצל חיות ובלוקמיה אצל חתולים

 

 ישנם ראיות קליניות ברורות שאלוורה יעיל בחיזוק תגובת מערכת החיסון
 .בטיפול באיידס אצל בני אדם והוא מאושר באירופה לשימוש זה
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 סרטן ואיידס
 :1999מארס , "רפואה אלטרנטיבית"ציטוט מהמגזין 

 
חוקרי אימונולוגיה ואימונותרפיה סרטנית גילו שתרכובת  "
הפעילה את , המוזרקת ישירות לגידולים, מאלוורה( לקטין)

כדוריות דם  , הרגטיתאי . מערכת החיסון לתקוף את הסרטן
החלו  , לבנות שנקשרות לתאים פולשניים והורסות אותם

 .לתקוף את תאי הגידול שלהם הוזרק לקטין
ומפעיל את   אלוורה פועל על מערכת החיסון

(  אנטיגנים" בולעות"כדוריות דם לבנות ש) המקרופאגים
 -ואנטיגורם לשחרור חומרים מפעילי חיסון ו

וגורמי נמק   אינטרלויקין, כגון אינטרפרון סרטניים
האלוורה מקדם את צמיחת התאים  , בנוסף .לגידול

 ".לדברי החוקרים, (סרטנים-לא)הרגילים 
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הסבר על החלקים במערכת החיסון יבהיר את  
 (א)    .היתרונות של אלוורה בטיפול בסרטן

כדוריות הדם הלבנות הן החלק החשוב ביותר במערכת החיסון של הגוף  . 

 חלקיקים  )סמנים כימיים מסוימים שנשלחים מהרקמות כתגובה לאנטיגנים
 . י התרכזות ברקמה הפגועה"שמגיבות ע, מושכים כדוריות דם לבנות( זרים בגוף

את החלקיקים  " אוכלים"הם התאים הראשונים שמגיבים לזיהום ו נויטרופילים
ההתנפחות המקושרת לזיהומים היא באופן חלקי תוצאה של אנזימים  . הזרים

 .  בתהליך הזה הנויטרופיליםשמשחררים 

את החלקיקים הגדולים יותר  " אוכלים"באים מונוציטים ש, אחריהם
שמתו כתוצאה מאכילת  הנויטרופיליםלא יכלו לטפל בהם ואת  שהנויטרופילים
 . חלקיקים זרים

המונוציטים משחררים חומרים כימיים שממלאים תפקיד חשוב במאבק בזיהום ,
 .  ואינטרלויקיןכולל אינטרפרון 

החומרים הכימיים מעוררים את הלימפוציטים להמשיך בתגובה לאנטיגן  . 

 כדוריות הדם הלבנות מפרקות את האנטיגן לחלקים שהלימפוציטים יכולים
 .  לזהות ולהגיב להם

הלימפוציטים הנפוצים ביותר הם תאי בי שהורגים אנטיגנים זרים ותאי עזר  ,
 .העזרי חיזוק או האטה של תגובת תאי "שמווסתים את פעולת לימפוציטים טי ע
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הסבר על החלקים במערכת החיסון יבהיר את  
 (ב)    .היתרונות של אלוורה בטיפול בסרטן

 אלוורה מכיל מספר חומרים כימיים שמגדילים את כל הפעילויות של
 .  מערכת החיסון שתוארו

23 מגרים את מערכת החיסון ועוזרים לשלוט במגוון רחב   פוליפפטידים
 .של מחלות והפרעות במערכת החיסון

20 מגדילים את תגובת כדוריות הדם הלבנות ובכך   פוליסכרידים
הם גם מגדילים כימית את  . מגדילים את ייצור תאי העזר והאינטרפרון

 .  פעולת תאי העזר
 אסמאנןנרשם כפטנט בשם , מנוז אסלייטד, הפוליסכרידיםאחד  

 .  ומאושר באירופה לגירוי מערכת החיסון של חולי איידס
  מחקרי איידס הראו ששימוש באלוורה יכול להכפיל את מספר תאי

להפחית את האנטיגן  , שבועות ובאותו זמן 3העזר ותאי ההרג טי בתוך 
  והאינטרלויקיןייצור האינטרפרון . המצביע על עומס נגיפי בגוף, 24-פי

 . גובר והם תוקפים את הסרטן והנגיפים בגוף
 הם שני חומרים נגד גידולים שנמצאים באלוורה  ואמודיניםלקטינים

י האלוורה מתחילים להרוס "ויחד עם הגדלת נמק הגידול שנגרם ע
 .גידולים סרטניים ממאירים
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 :מחקרים נוספים ב

IASC  - המועצה המדעית העולמית לחקר האלוורה: 
http://www.iasc.org  

 
vera/aloebook.pdf-content/uploads/aloe-p://www.aloelf.com/wphtt 

and_Cancer.php-vera-aloe-for-evidence-http://thealoeverasite.com/anecdotal 
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 סיכום שימושים חיצוניים
 וקרינהאש שמש לייזר  כוויותמקל ומרפא 

פטריות, דלקות . כל בעיות העור למיניהם. 
 עור שונים כמו  פגעי 

מדוזהכווית , גרויים, עקיצות, מעיכות 

 שליכול לעזור גם במקרים אלוורה: 
פסוריאזיס, דרמטיטיס, אקזמות 
אלרגיות הנובעות ממגע של צמחים 
 גירויי תפרחת חיתולים לתינוקות, פטריות ברגליים/ כיבים  , 

 וגינאליתפטרייה ודלקת , טחורים, כיבים בעיניים
רגלי אתלט, גזזת, קרקפת יבשה או מגורה 
אורטיקריה, סבוריאה, פריחות עור, אקנה 
והשיער טיפוח העורל 
 לידהלשיקום לאחר 

 הראייהושיפור כושר , מחלות עינייםריפוי. 
 קוסמטיקהמוצרי משמש כתוסף במגוון רחב של אלוורה 
 מטפל בקמטים וצלקות, ינג'אייגאנטי = אלוורה. 
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 שימוש פנימיסיכום 
o לניקוי הגוף מרעלים! 
oהחיסון מערכת לחיזוק  . 

 .מאזן ומייצב את כל המערכות בגוף
oלכאבי ראש, לעייפות. 
oמרגיע, משחרר, מנקה ומחטא את מערכת העיכול. 
oמגן על רירית הקיבה ומחזק אותה. 
oעצירות, אולקוס, וקוליטיס קרוהןכולל , עיכולבבעיות  לטיפול. 
o במעייםמעודד ספיגת מזון -  

 .   מצבים בהם הספיגה במעיים לא טובה עקב דלקות או בעיות עיכולישנם 
 !במיוחד ל גבוה 'הספיגה של הגאחוז 

oכאבי גרון, צרידות, ריפלוקס, מסייע בזמן צרבות. 
o מכיל ברזל ו -למצבי אנמיה- B12 -זמינים שנספגים בקלות. 
o ואולקוס פילורי בהליקובקטרכחלק מטיפול. 
oכחלק מטיפול ביתר לחץ דם. 
oסוכרתלהקלה ב 
oעל כאבי שינים בצמיחהבעיות חניכיים וכהקלה , כיבים בפה. 
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 עדויות
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 יובש וסדקים מפטריהשסובל שנים  37בן תמונת כף רגל של בחור . 

ניסה קרמים רבים לרגליים ללא הצלחה  . 

 יום יום השתמש , וחצישבוע משך 
 .ובתחליב האלוורה שלנו, ל אלוורה טיפולי'בג
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 סבלה מפצעים בגוף בעיקר בידיים וברגליים  . מירושלים 40אישה בשנות ה 
 . שגרמו לה לגירויים וכאבפצעים מוגלתיים 

 ידע לאבחן מה הבעיההרופא לא . תכשירים רביםלרופא עור וניסתה הלכה  . 

התוצאותאלו . ל טיפולי ובתחליב אלוורה שלנו   במשך כחודש'השתמשה בג: 
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 טיפול באקנה
  בקרם להשתמש התחילה שהיא לפני .החמודה ביתי גילה זאת

  באיזור בעיקר .בפצעונים מלאים היו פניה  Ilovera של האלוורה
  נעלמו הגדולים הפצעונים השימוש לאחר שבועיים .והרקות המצח

  זאת בכל) מורגשים ובלתי מאד קטנים פצעונים רק ונותרו לחלוטין
  על משפיע הנוער בני של הפנים מצב כי ספק אין (ההתבגרות גיל

  יותר ובטוחה שמחה מרגישה גילה וכיום ,שלהם העצמי הבטחון
  צחצוח לאחר ערב בכל אותו מורחת היא .הזה המופלא הקרם בזכות

  מודעות על ישפיע שאף טיפוח לשגרת אצלה שהפך דבר .השיניים
 .בעתיד עצמית

 

  Barbadensisאלוורה רפואית 



 טיפול באקנה
   .משולב טיפול של שבועות 3

   ,השינה לפני תחליב ,ביום טיפולי ל'ג

 .בוקר כל אלוורה ושתיית
 

  Barbadensisאלוורה רפואית 



 ינג'אייג-אנטי
הפנים  עור . בדיוק בזמן, ליום הולדתמתנה  האנטיאייג׳ינגקיבלתי את קרם 

  ניראושלי סבל מהיובש הנוראי של החורף הירושלמי והקמטוטים הקטנים 
תוך שימוש  . התחלתי להשתמש בקרם בלילה. בעיני עמוקים הרבה יותר
לילות הפנים התעוררו לחיים והיובש  2אחרי . אחד כבר הורגש ההבדל

.  לא רק בלילה. לנסות ולהשתמש בקרם גם ביוםהחלטתי . עברהנוראי 
הקרם התגלה כקרם שנספג מהר מאוד בעור ומותיר  !!!! הופתעתי לטובה

היתרון העצום שגיליתי בו הוא   . גמיש ובעל מראה קטיפתי ואחיד, אותו רך
הוספתי כמה נק׳ קטנות של , לאחר המריחה. היותו בסיס נפלא לאיפור

make up .הפנים שלי נראו רעננות ונפלאות לאורך כל היום!!!!!! 

 התמכרתיאני .  בענקקקקמומלץ 

  

 ליאת פרידמן

 .לווי וניהול פרויקטים -נתיב 

050-5777796 

group.com-Nativ 
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 31 תודה רבה



 הוראות גידול ושימוש
שתילה של אלוורה: 

 .  בעציץ נקוב או באדמה מנוקזת היטב
 (.לא בצל ולא בתוך הבית)בשמש במרפסת או בגינה 

השקייה: 
 . פעם בשבוע כחצי ליטר לשתיל צעיר

שימוש: 

 ניתן להסיר עלים חיצוניים כשהשתיל מגיע לגיל שנה  •

 (.מ"ס 30-40עלים בגודל )                                                       
 .ל הפנימי'פורסים את העלה לרוחבו ומגרדים את הג

 .כוויות ואפילו על העיניים/ניתן להניח ישירות על פצעים•

--- 
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