
Aloe Vera 360 aloe türü içerisinde en popüler olanıdır. Zambakgiller ailesinden pereniyal (çok yıllık) bir bitkidir.

Yapraklarında 20 mineral, 18 amino asit ve 12 vitamin olmak üzere çeşitli bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında polisakkaritler (galaktoz, 

ksiloz, arabinoz), glikoproteinler ve hatta antraglikozit türevleri (%5-25 aloin) sayılabilir. Bu bitkiden üretilebilen 2 madde vardır: yaprakların dış 

kısmından elde edilen lateks ve yaprakların içinde yer alan jel. 

Aloe Vera, tekstil, gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde geniş kullanım alanına sahiptir. Aloe Vera’nın çeşitli iyileştirici etkileri yapraklarda bulunan 

jelden kaynaklanmaktadır. Bu jel glikozaminoglikanlar, vitaminler, eser elementler, amino asitler ve glikoproteinler bakımından zengindir. Aloe Vera 

günümüzde kozmetik alanında en yaygın kullanıma sahip etken maddedir.   

   ETKİ MEKANİZMALARI / ETKİNLİK KANITI

Geleneksel tıpta oldukça rağbet gören Aloe Vera, çok sayıda bilim insanı tarafından araştırılmış ve çeşitli özellikleri ön plana çıkarılmıştır [1, 2, 3, 4].

• Kolajen üretimini ve yanıkların iyileşmesini teşvik eder [5]. 

• Psöriasis bakımında etkilidir [6, 7].

• Ayrıca anti-inflamatuar etkiye sahiptir [8]. Hatta, aloctin A (yaprağın içinde bulunan bir lektin), inflamasyon medyatörü olan 

prostoglandin biyosentezini engellemektedir [9]. Bu bitkideki jel PGE2 – PGF2 (Prostaglandin F2) oranını korurken tromboksan 

A2’yi engellemek suretiyle kan damarlarını genişletebilmektedir.

• Son olarak da nemlendirici özelliği sayesinde kozmetik alanında önemli bir etken madde olarak bilinmektedir.

Aloe Vera’nın kuru ekstraktlarının nem çekme mekanizması yoluyla cildin nem seviyesini artırdığı ortaya koyulmuştur. Hatta bu madde, transepidermal 

su kaybını (TEWL) artırmadan epidermisin yüzeysel kısmında tutulan su miktarını artırmaktadır. Bu durum ciltte rezidüel su varlığının bir göstergesidir. 

Ekstraktın higroskopik mono/polisakkaritler ve amino asitlerden (histidin, arjinin, treonin, serin, glisin ve alanin) zengin kompozisyonu muhtemelen 

korun tabakasında su tutulmasından sorumludur [10]. Bir çalışmanın ortaya koyduğu üzere %0,5 oranında jelin ilk kez uygulanmasından itibaren 

korneometri ile ölçüldüğünde epidermisin yüzeysel kısmında tutulan su önemli ölçüde artmıştır.

 UZMANLARIMIZIN GÖRÜŞÜ

Aloe Vera’nın eser elementler, şekerler, vitaminler ve amino asitler bakımından zengin kompozisyonu ona nemlendirici ve yatıştırıcı özellik kazandırırken 

şu ana kadar bu özelliklerin ilişkili olduğu spesifik bir mekanizma veya baskın molekül belirlenmemiştir. Yine de bu “kokteyl” etkisi tek başına veya diğer 

etken maddelerle birlikte kullanıldığında iyi bir kutanöz konfor sağlamada önemini korumaya devam etmektedir.

    ETKİN DOZ

Tüm yayınlar, bilimsel çalışmalar, standart kullanımlar ve uzmanlarımızın görüşleri doğrultusunda Aloe Vera konsantrasyonu %0,5, yani her 100 

ml için 500 mg (15 ml’lik şişe başına 75 mg) olarak belirlenmiştir. 

ALOE VERA
Başlıca endikasyon: susuz kalmış cilt 
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Bu bilgiler örnek olarak sunulmaktadır, hiçbir şekilde yükümlülük doğuracak şekilde tıbbi bilgi olarak kabul edilmemelidir. Bu bilgiler 
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veya çoğaltılması yasaktır ve Fransa Fikri Mülkiyet Kanunu’nun L 122-3 maddesi kapsamında kullanıcı yükümlülüğü doğurmaktadır.
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