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Produsele Zuccari pe bază de Aloe Vera, ingredientul minune, s-au reîntors pe piață.

Distribuitorul de dispozitive medicale si suplimente alimentare Italtrade & Co. a preluat
recent distribuția produselor Zuccari pe piața din România și plănuiește distribuția acestor
produse la nivel național.

Produsele Zuccari pe bază de Aloe Vera sunt cunoscute și folosite în întreaga lume de
către persoanele care doresc un stil de viață sănătos și care au nevoie de ameliorarea
anumitor afecțiuni, folosind produse complet naturale ce aduc beneficii reale.
Prin procedura unică de procesare a plantei de Aloe Vera, Zuccari aduce consumatorilor un
suc și un gel de Aloe Vera dublu concentrat, fără apă adăugată pentru a păstra proprietățile
naturale și sănătoase ale produsului.
Există o varietate de produse pe bază de Aloe Vera în gama Zuccari, precum suc de Aloe
Vera, pastă de dinți, apă de gură, gel pentru igiena intimă, deodorant cu piatră lichidă și
multe altele.

Produsele vor fi disponibile începând cu data de 1 Mai pe site-ul oficial Zuccariromania.ro și
în anumite magazine online de profil.
De asemenea, gama de produse va fi introdusă într-o selecție de farmacii și magazine din
țară în următoarele luni.

Aloe Vera este un ingredient folosit încă din antichitate, cu proprietăți deosebite atât pentru
uz intern cât și pentru uz extern. Gelul de aloe are un efect antiseptic și de întărire a
sistemului imunitar și este recunoscut pentru cei 6 agenți antiseptici (acid salicilic, acid
cinamic, fenoli, lupeol, sulf și uree) cu efect inhibitor asupra bacteriilor și virusilor.

Mai mult, Aloe Vera este un excelent antiinflamator și analgezic ce ajută la menținerea
sănătății orale și la prevenirea afecțiunilor gingivale.
Totodată, produsele pe bază de Aloe Vera sunt extrem de benefice pentru îmbunătățirea
funcției cerebrale și cognitive, pentru îmbunătățirea digestiei și scăderea glicemiei dar și
pentru uz cosmetic, fiind un bun stimulator al producției naturale de colagen.



Gelul de Aloe Vera, la nivel topic, are proprietăți de calmare a iritațiilor și a arsurilor precum
și la ameliorarea dermatitei ce apare în urma tratamentelor cu radiații.

Aloe Vera este o sursă de minerale precum Calciu, Crom, Cupru, Fier, Magneziu, Mangan,
Potasiu, Seleniu, Zinc, dar și o sursă importantă de aminoacizi și vitamine precum A, B4,
B9, B12, C și E).
Planta de aloe are în compoziția sa ulei caprilic, ce are proprietăți antibacteriene, antivirale
și antifungice și poate regla flora intestinală.
Pe lângă acestea, planta conține peste 75 de substanțe nutritive precum Polizaharide,
Aloină, Enzime, Saponină și Acid Salicilic.
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