LOUIS ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ BARBADENSIS MILER

Η αξιέπαινη προσπάθεια του κυρίου Ηλία Χρονάκη που σαν απόδημος γνήσιος Κρητικός
για 45 χρόνια στον Καναδά, επιθυμούσε την νότια Κρήτη, το κατώφλι της Δύσης, γεννήθηκε
μέσα του μια αρχαία προτροπή να βρει και να ζήσει στα απομεινάρια αυτού του υπέροχου
πολιτισμού να ξαναζήσει τα παιδικά του οράματα με την αναμνηστική σκόνη της Αλμύρας
στα βλέφαρά του. Πληθωρικός άνθρωπος, σεμνός, λιγομίλητος με το αίσθημα της
υπεροχής, αρκετά συμπαθής και καλάγαθος άνθρωπος που επαναφέρει την Κρήτη του
παλιού καιρού τις ξεχασμένες αξίες της ζωής, να συνταιριάσει το θεϊκό με τον ανθρώπινο.
Ο κύριος
Louis Χρονάκης αγάπησε
αυτό το φυτό, την Αλόη Βέρα Μπαρμπαντένσις Μίλερ

, μετέφερε ένα μικρό φυτό από τον Καναδά, σαν μια έκπτωτη βασίλισσα που γυρίζει από
την εξορία που τόσο άδικα την είχαν καταδικάσει. Η αμάθεια, η πλάνη, η άγνοια του κόσμου,
την Αλόη Βέρα που κλείνει μέσα τις ιδιότητες που θαυματουργούν ο κύριος Louis
Χρονάκης
έχει
κατακτήσει επάξια να δημιουργήσει μέσα στα 17 χρόνια του επαναπατρισμού του μια από
τις
μ
εγαλύτερες φυτείες Αλόης Βέρα
της Ευρώπης έχει κερδίσει την προτίμηση των παραγωγών της Κρήτης, της Ρόδου, της
Νάξου, της Μυτιλήνης και πολλών άλλων περιοχών της Ελλάδας. Σας προσκαλούμε στον
Τσούτσουρο, εκεί είναι η φυτεία μας, σε ένα παραλιακό χωριό νότια του Ηρακλείου, θα
θαυμάσετε να δείτε αυτές τις καινούριες ζωές του φυτού αυτού να προβάλλουν μέσα από
το χώμα που ανταμείβουν τους κόπους και τα έξοδα των παραγωγών. Θα δείτε τα φυτά μας
σε ένα χώρο 90 στρεμμάτων σε εξέλιξη και 150 στρέμματα σε στάδιο διαμόρφωσης και
φύτευσης προκειμένου να αυξήσομε την παραγωγική μας ικανότητα σε φυτά προκειμένου
να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση της καλλιέργειας της
Αλόης Βέρα. Μπορούμε να κοιτάμε τον κάθε παραγωγό στα μάτια καθώς του προσφέρουμε
ένα ασφαλές εγκλιματισμένο έξω σε χειμώνα και καλοκαίρι φυτό, όχι μέσα από θερμοκήπια
είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο φυτό με πλήθος εργαστηριακών αναλύσεων που έχει
υποβληθεί. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια αληθινή σχέση μαζί σας για το καλό της
παραγωγής της Αλόης Βέρα δεχόμαστε παραγωγούς από όλη την Ελλάδα, θα είμαστε στην
διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημά σας είτε στην παραγωγή είτε στη διάθεση του
προϊόντος.
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Δεν δεχόμαστε μεσάζοντες. Υπήρξαν στο παρελθόν και υπάρχουν και σήμερα έμποροι
φυτών που διαθέτουν φυτά άγνωστης προέλευσης από Ιταλία και Ισπανία διαμορφωμένα
μέσα σε θερμοκήπια χωρίς πιστοποιήσεις. Είμαστε σε ένα αδυσώπητο αγώνα μαζί τους,
αντιστεκόμαστε στο ρεύμα των αδίστακτων αυτών ανθρώπων που προσπαθούν να
κερδίζουν μόνο χρήματα συσκοτίζοντας τους παραγωγούς. Φυτέψετε την Αλόη Βέρα
Μπαρμπαντένσις Μίλερ, το φυτό που κουβαλάει παραδόσεις αιώνων. Την τρυφερή
θεραπεύτρια, το δένδρο του Χριστού, το γιατρό σε μια γλάστρα, την βασίλισσα των
θεραπευτικών φυτών με 200 διαφορετικές θεραπευτικές ουσίες που ο Ιπποκράτης
αναφέρει λεπτομερώς για τις αντιφλεγμονώδες απολυμαντικές και αναζωογονητικές για
το δέρμα ιδιότητές της. Στην σύγχρονη εποχή χρησιμοποιείται σε όλες τις χώρες λόγω της
εξάπλωσης των θεραπειών της εναλλακτικής ιατρικής. Η χρήση της είναι δημοφιλής σε
όλον τον κόσμο.

Μερικές από τις πολυάριθμες θεραπευτικές ιδιότητες της αλόης:
- Ενεργεί προστατευτικά κατά των βλαβών του βλεννογόνου του στομάχου.
- Λόγω της αντιφλεγμονώδους δράσης της είναι χρήσιμη σε ασθένειες των εντέρων,
όπως τη νόσο του Κρον και την ελκώδη κολίτιδα.
- Προλαμβάνει και μειώνει τις αρθριτικές φλεγμονές.
- Μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης και γλυκόζης στο αίμα.
- Έχει σημαντική ανοσοτροποποιητική και αντιμικροβιακή δράση.
- Δρα προληπτικά στις περιπτώσεις ιώσεων του αναπνευστικού: γρίπη, κρύωμα,
φαρυγγίτιδα.
- Περιέχει στερόλες και έτσι δρα ως αντιφλεγμονώδες.
- Βοηθά στην αύξηση της ροής του αίματος διαστέλλοντας τα τριχοειδή αγγεία.
- Εξαφανίζει τον κνησμό.
- Τα πρωτεολυτικά ένζυμα καταστρέφουν τους νεκρούς ιστούς, καθαρίζοντας τα
τραύματα.
- Έχει μυκητοκτόνο δράση.
- Μπορεί να μειώσει την αιμορραγία.
- Είναι επουλωτική και ανοσοδιεγερτική, διευκολύνει τη θεραπεία και την αναγέννηση
των τραυμάτων.
- Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες και δρα κατά των καρκινικών όγκων.
- Θεραπεύει τα εγκαύματα και τα εκζέματα του δέρματος που προκαλούνται, μεταξύ
άλλων, από ηλιακή ακτινοβολία ή ακτινοθεραπεία.
- Το τζελ αλόης ενυδατώνει σε βάθος λόγω της ικανότητάς του να διεισδύει σε όλες τις
στιβάδες του δέρματος.
- Μειώνει τις σκούρες κηλίδες στο δέρμα.
- Μειώνει τα συμπτώματα της ψωρίασης.
- Βοηθά στη θεραπεία των πληγών και των ελκών του στόματος.
- Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθησία στην
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προσβεβλημένη περιοχή.
- Σε πόσιμη μορφή αποτελεί τονωτικό που ρυθμίζει και καθαρίζει τα όργανα και
βελτιώνει τις λειτουργίες τους.



Mε χαρά μας θα είμαστε στη διάθεσή σας.

LOUIS Χρονάκης, παραγωγός Αλόης Βέρα, Τσούτσουρος Ηρακλείου Κρήτης.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2891092232 Κινητά: COSMOTE: 6981083218 – 6974891739 –
WIND: 6996532838

Fax : 2891092223 E-mail: iliasxronakis@gmail.com

3/3

