
meriãané znají rostlinu aloe vera
jako „nûmého léãitele“ (Silent
Healer), Nomádi jí fiíkají „pou‰tní

lilie“ a ani název Dr. Aloe se neobjevil
zãistajasna. Aloe vera byla propagována
jako krá‰licí prostfiedek a prostfiedek na
posílení zdraví nejen ve starém Egyptû,
ale pro císafie starovûké âíny symbolizo-
vala sv˘mi tvrd˘mi ostny dokonce svaté
nehty mocn˘ch boÏstev. Moc, Ïivotní
síla, vitalita a zdraví – to jsou vlastnosti,
které byly odnepamûti spojovány s touto
tuãnolistou rostlinou.

VETERINÁRNÍ MEDICÍNA
Blahodárné úãinky aloe vera na ãlovûka
jsou prokazatelnû známy jiÏ dlouhá tisíci-
letí. Ve veterinární medicínû byly zdoku-
mentovány poprvé zhruba pfied 200 lety,
coÏ samozfiejmû neznamená, Ïe by se aloe
vera u zvífiat dfiíve nepouÏívala. Podkováfii
G. Skevington a F. D. Hay popsali v roce
1840 své zku‰enosti s úãinky aloe vera
u koní. Dosahovali pfiekvapiv˘ch úspûchÛ
pfii léãbû podlomÛ, lupénky, alergií, let-
ních ekzémÛ a poruch trávení.
V 50. letech dvacátého století se poprvé
psalo ve veterinárních odborn˘ch ãaso-
pisech o aktibakteriálních úãincích aloe
vera u zvífiat. PrÛlom pfiinesla studie
kalifornského lékafie Roberta B. North-
waye, kter˘ podával 42 psÛm, 25 koãkám
a ãtyfiem koním po dobu ‰esti let orálnû
pfiípravky z aloe vera. Jeho studie doká-
zaly antibakteriální úãinky této rostliny
a schopnost tlumit zánûty. Podle
Northwaye do‰lo navíc k útlumu mno-
Ïení stafylokokÛ, streptokokÛ a fiady
jin˘ch bakterií. Îádné toxické úãinky
pozorovány nebyly.
Blahodárné úãinky se pfiipisují tradiãnû
pfiedev‰ím husté sliznaté ‰Èávû z listÛ. Ta
ti‰í bolest u popálenin, poranûní a slu-
neãního úpalu. Suchá kÛÏe získává díky
pÛsobení této ‰Èávy novou pruÏnost
a ekzémy lze údajnû úspû‰nû léãit pomo-
cí aloe vera dokonce i na citlivé pokoÏce
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Pfiíbuzné druhy slouÏily kdysi jako léãebné a hojivé prostfiedky pfii poranûní
jedovat˘mi ‰ípy a aloe vera zaÏila jiÏ v dobách star˘ch ¤ímanÛ a ¤ekÛ úspû‰nou
kariéru jako pfiísada do masti na rány. Tato léãivá rostlina pocházející z tropické
Afriky se opût setkává s velk˘m ohlasem. Tento zázraãn˘ léãiv˘ prostfiedek, kterého
si Plinius tak vysoce cenil, dnes opût vítûznû táhne svûtem a jeho povûst je známá
i v domácnostech majitelÛ psÛ, ktefií se zab˘vají pfiírodním léãitelstvím.

Aloe vera

Ne v‰echny produkty pro psy jsou úãinné
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k pohádkovû
krásné srsti
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bliãeje a v blízkosti oãí. Mezi nejpopulár-
nûj‰í oblasti pouÏití patfií koÏní infekce
a vfiedy vyvolané houbami na sliznici úst.
Hojivá ‰Èáva z listÛ se pouÏívá v ãerstvém
stavu nebo jako mast.

GEL Z ALOE VERA
Ve specializovan˘ch obchodech je prodej-
nost produktÛ s obsahem aloe vera dáv-
no dobfie známa a ãetní v˘robci nabízejí
pestrou paletu produktÛ. Existuje napfií-
klad gel z aloe vera, kter˘ se nabízí jako
doplnûk potravy pro psy. Jeho cenné sloÏ-
ky mají povzbuzovat zdraví a vitalitu psÛ.
V˘robci doporuãují pfiimíchat gel z aloe
vera jednodu‰e do pitné vody psa nebo
do jeho krmné dávky. Tomuto gelu se
pfiipisují regenerující a posilující úãin-
ky, souãasnû údajnû povzbuzuje chuÈ
k jídlu. Kromû toho pr˘ stimuluje imu-
nitní systém a díky tomu pomáhá pfied-
cházet nemocem. V neposlední fiadû
vyuÏívají v˘robci blahodárné úãinky
této rostliny na trávicí trakt.
Existuje celá fiada rÛzn˘ch gelÛ s nejrÛz-
nûj‰ím obsahem aloe vera. Napfiíklad tfii-
cetipûtiprocentní koncentrace jiÏ staãí
k o‰etfiení drobn˘ch poranûní. Pfii obsahu
85 procent je antibakteriální úãinek je‰tû

mnohem vy‰‰í a dokonce je díky úãinkÛm
této rostliny nepravdûpodobné, Ïe bude
bûhem procesu hojení docházet k pro-
blémÛm. K péãi o srst po koupeli dopo-
ruãují rÛzní v˘robci gel s vysok˘m obsa-
hem aloe vera – aÏ 99 procent. V této
vysoké koncentraci se údajnû zlep‰uje re-
generace bunûk a kÛÏe je optimálnû zvlh-
ãována. 

BALZÁM A KRÉM
V kombinaci s jojobov˘m olejem vytváfií
aloe vera úãinn˘ balzám, kter˘ nejenÏe
udrÏí rty majitele psa mûkké a pruÏné,
ale poskytne také dobré sluÏby, pokud
jde o o‰etfiení hmyzích bodnutí u psa.
Blahodárné sloÏky ti‰í bolesti, pÛsobí
proti otokÛm a podporují proces hojení.
Tyãinky z balzámu mÛÏeme mít neustále
po ruce, pohodlnû se vejdou do kapsy
nebo do kabelky a díky tomu jsou neu-
stále pohotovû.
Krémy s obsahem aloe vera urãené k péãi
o kÛÏi jsou velmi oblíbené nejen u maji-
telÛ psÛ. Aminokyseliny a vitaminy
v nich obsaÏené napomáhají k tomu, aby
o‰etfiená kÛÏe byla nádhernû pruÏná
a hladká. Pfii pravidelné péãi s pfiípravky
obsahujícími aloe vera jsou zãervenání
a infekce velmi nepravdûpodobné. Pras-
kající a ‰upinkovitá kÛÏe zmizí a pokoÏ-
ka se zanedlouho projeví opût ve své nej-
lep‰í formû.

·AMPONY, 
ZUBNÍ PASTA A DAL·Í
Opatrnû se ‰ampony s obsahem aloe
vera. Ne v‰echny jsou vhodné pro psy,

protoÏe jejich hodnota pH mÛÏe b˘t pfií-
li‰ vysoká. DÛsledky jsou suchá kÛÏe,
podráÏdûní a alergie. Zásadnû pouÏívejte
jen ‰ampony, které jsou v˘slovnû vhodné
pro psy, a v pfiípadû pochybností si pro-
mluvte se sv˘m zvûrolékafiem dfiíve, neÏ
svého psa pokryjete pûnou ze ‰amponu.
To ale není ani zdaleka v‰echno: V sou-
ãasnosti existuje zubní pasta s obsahem
aloe vera pro lidi i pro psy, ochranné slu-
neãní krémy pro psy s citlivou kÛÏí
a dokonce ãisticí prostfiedky s obsahem
aloe vera, které jsou – podle slov v˘robcÛ
– velmi vhodné k ãi‰tûní ko‰íkÛ pro psy,
chovatelsk˘ch zafiízení i hraãek.
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Oblasti pouÏití u psÛ
● hojení ran,
● léãba popálenin,
● detoxikace,
● posílení imunitního systému,
● tlumení bolesti,
● tlumení zánûtÛ,
● léãba mykóz,
● povzbuzování prokrvení,
● likvidace virÛ,
● povzbuzení trávicího traktu,
● ti‰ení ka‰le,
● zvy‰ování vitality a podpora 

celkovû dobrého zdravotního stavu,
● aktivace ãinnosti stfiev,
● zvlhãení suché kÛÏe,
● odstranûní lupÛ,
● zmen‰ování otokÛ,
● sniÏování svûdivosti,
● zastavování krvácení,
● péãe o srst.

„Blahodárné
účinky se
připisují

především husté
sliznaté šťávě

z listů.“
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âISTÁ ALOE VERA
Nechcete pouÏívat prÛmyslovû vyrábûn˘
produkt, ale radûji chcete uplatnit svoji
tvofiivost? Pak pouÏívejte aloe vera tradiã-
ním zpÛsobem:
● Chcete-li ocenit ‰Èávu z listÛ aloe vera
v té nejkoncentrovanûj‰í podobû, rozfiíz-
nut˘ list jednodu‰e pfiiloÏte na popáleni-
nu, poranûní nebo suché místo kÛÏe. âis-
tou ‰Èávou z listÛ aloe vera lze léãit také
infekce vyvolané houbami a o‰etfiit hmy-
zí bodnutí. ·Èávu z listÛ lze obratem ruky
pfiemûnit na tonikum. Dvû ãajové lÏiãky
‰Èávy z listÛ aloe vera kápnûte do skleni-
ce vody, smûs dÛkladnû promíchejte
a toto tonikum pfiimíchejte do krmení
svého psa. MÛÏete ji také pfiidat do pitné

vody, ale pak nemáte Ïádnou kontrolu
nad mnoÏstvím, které pes skuteãnû zkon-
zumuje.
● Rychle vyrobíte také mast. Rozfiíznûte
nûkolik listÛ, abyste získali co nejvíce ‰Èá-
vy, a svafite ji na hustou pastu. Ta se pak
naplní do ãisté nádobky, kterou uloÏíte
na chladné místo. Mast se naná‰í v pfiípa-
dû potfieby na podráÏdûné, nemocné
nebo poranûné místo na kÛÏi.
● Vinné tonikum z aloe vera má pomá-
hat pfii trávicích problémech a pfii one-
mocnûních jater má pÛsobit pfiímo zá-
zraãnû. V tûchto pfiípadech se zkva‰ená
‰Èáva z listÛ aloe vera míchá s medem
a kofiením.
● Pokud by pes trpûl onemocnûním
d˘chacích cest, lze pfiidat ‰Èávu z listÛ
aloe vera do nádobky s horkou vodou.
Stoupající páry, které pes inhaluje, uvol-
Àují sliznice a pÛsobí na nû blahodárnû.
Aby bylo jejich pÛsobení co nejintenziv-
nûj‰í, mûl by pes vdechovat páry po
dobu zhruba deseti aÏ patnácti minut
v pokud moÏno malé místnosti. Po
celou dobu je tfieba b˘t u psa, aby bylo
moÏné inhalaci ihned pfieru‰it, pokud
by se cítil nepfiíjemnû.

HOJIVÉ LISTY 
Také listy této léãivé rostliny mají léãebné
úãinky. Jejich silnû projímavé úãinky jsou
známy jiÏ dlouho. „Tato rostlina nachází
celou fiadu pouÏití. Je témûfi jedin˘m pro-
jímadlem, které souãasnû uklidÀuje Ïalu-
dek," uji‰Èuje Plinius jiÏ v roce 77 na‰eho
letopoãtu. Dokonce i chronickou zácpu
lze údajnû úspû‰nû vyléãit listy aloe vera.

Kromû toho údajnû povzbuzují chuÈ
k jídlu a podporují ãinnost Ïluãníku.
Bez problémÛ si mÛÏete sami vyrobit
tinkturu z vysoce úãinn˘ch listÛ. Po-
uÏijte jeden aÏ tfii mililitry na dávku
pro povzbuzení chuti nebo proti zácpû
– ‰Èávu jednodu‰e pfiimíchejte do
krmení. Listy aloe vera zÛstávají vysoce
úãinné i v prá‰kové podobû. To v‰ak
nelze fiíci o dfieni. 

POZOR NA POâASÍ
Homeopati vycházejí z toho, Ïe aloe
pÛsobí zejména proti ochablosti, neteã-
nosti a dráÏdivosti, které se vyskytují
pfiedev‰ím ve dnech se zataÏenou oblo-
hou. Proto v budoucnosti sledujte, zda
vá‰ pes není citlivûj‰í na poãasí, neÏ bys-
te mysleli. âasto se vyskytující zácpy,
které se u psa projevují viditelnou nevol-
ností a bolestmi pfii kálení, obvykle
mívají vnitfiní pfiíãiny. MoÏná je pes se
svou momentální Ïivotní situací nespo-
kojen˘. V takov˘ch pfiípadech musí b˘t
léãeny obû pfiíãiny nevolnosti – zácpa
i ‰patná nálada. âast˘ prÛjem, kter˘ se

stfiídá se zácpou, mÛÏe b˘t také pfiízna-
kem zánûtu tlustého stfieva. PostiÏení
psi pÛsobí nejistû a cítí se viditelnû ‰pat-
nû. Tûmito potíÏemi jsou vût‰inou posti-
Ïena star‰í zvífiata. Gabriele Metzová
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Homeopatické pouÏití
Aloe vera se tradiãnû pouÏívá také
v homeopatické léãbû. Zvlá‰tní roli
v pfiírodním a rostlinném léãitelství
hraje usu‰ená ‰Èáva z aloe. Aloe 
byla v roce 1833 testována znám˘m
pfiírodním léãitelem dr. Helvitem 
a od té doby se pfiedepisuje jako
homeopatick˘ prostfiedek 
pfii trávicích obtíÏích.
Homeopatie pfiedepisuje aloe vera 
pfii následujících klíãov˘ch pfiíznacích:
● nekontrolované 

vyprazdÀování stolice,
● prÛjem s náhl˘m 

vyprázdnûním stolice,
● pocit nejistoty v koneãníku,
● bolesti hlavy, které lze tlumit 

studen˘mi tlakov˘mi obklady.

Vedlej‰í úãinky
Pozitivní vlastnosti aloe vera 
pfievaÏují nad negativními, z nichÏ
jsou známy pfiinejmen‰ím dva:
1. Vzhledem k silnû projímav˘m
úãinkÛm by se produkty aloe 
vera zásadnû nemûly podávat 
bfiezím fenám.
2. Pfiedávkování listy aloe vera 
mÛÏe zpÛsobit prudké zvracení.

Zdravûj‰í a aktivnûj‰í
– díky aloe?

Aloe 
vera pr˘
podporuje
bohat˘
rÛst srsti
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