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„Totul este în regul\, fiindc\ avem aloe la bord.“
(din jurnalul lui Cristofor Columb, 1492)

Pe drumul c\tre Lumea Nou\, în jurnalul de bord, Cristofor 
Columb rezum\ într-un stil relevant esen]a propriet\]ilor 
plantei de aloe, notând: „Totul este în regul\, fiindc\ avem 
aloe la bord“. În termeni moderni, observa]ia marelui navigator 
genovez [i c\l\toria c\tre continentul american devin, pe 
lâng\ imaginea [i metafora existen]ei umane, un imbold spre 
redescoperirea în contemporaneitate a resurselor vitale ale 
acestei plante.
Aloe sau „crinul de[ertului“ apar]ine familiei Liliacee, mai exact 
Aloaceelor, [i cre[te spontan în sudul Africii, în America de Sud 
[i în regiunile mediteraneene. Ca tr\s\tur\ distinctiv\, aceas t\ 
plant\ are o capacitate extraordinar\ de a re]ine apa chiar într-o 
clim\ cald\ [i arid\, ceea ce îi permite s\ supravie ]u  iasc\ în 
condi]ii extrem de dificile. Numele de aloe, derivat din termenul 
grecesc als, alos, cu semnifica]ia de mare, ap\ de mare, sare, 
este o aluzie la gustul sucului, amar [i s\rat ca apa de mare. 
Dintre cele 350 de variet\]i de aloe prezente pe pla neta noastr\, 
cele de interes cosmetic [i terapeutic sunt, în prin cipal, patru: 
Aloe barbadensis Miller (sau Aloe vera), Aloe arborescens 
Miller, Aloe ferox, Aloe chinensis. 
Numit\ „remediul armoniei“ în medicina tradi]ional\ chinez\, 
Kumari - adic\ „zei]a vie]ii“ - la popula]iile din Himalaya, 
„dar al Afroditei“ în cosmetic\, „iarb\ sfânt\“ în expresia 
abatelui Kneipp, aloe a fost utilizat\ în toate epocile, pe toate 
continentele [i în toate culturile. Este cunoscut\ înc\ din anti-
chi tatea târzie, când era folosit\ pentru uz extern la r\ni [i ar-
suri, potrivit lui Dioscoride, iar pentru uz intern ca laxativ, dup\ 
cum noteaz\ Pliniu. Cleopatra o utiliza pentru propriet\]ile ei 
hidratante, emoliente [i protectoare, capabile s\ p\streze sau 
s\ redea elasticitatea [i aspectul tân\r al pielii. În uzul intern, 
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Aloe arborescens a dovedit c\ posed\ propriet\]i depurative, 
antiinflamatoare [i imunostimulatoare.

În prezent, sunt cunoscute alte 160 de principii active cu 
propriet\]i depurative, antiinflamatoare [i imunostimulatoare. 
Principalul element component al plantei de aloe este 
acemannan-ul, un mucopolizaharid care stimuleaz\ înt\ -
rirea sistemului imunitar [i poten]eaz\ activitatea globulelor 
macrofage, apte s\ distrug\ celulele tumorale. Se estimeaz\ 
c\, în Italia, comer]ul anual cu produse care con]in extract de 
aloe dep\[e[te cifra de 13 milioane de euro. 
Lucrarea de fa]\ pune în eviden]\ caracteristicile, propriet\]ile, 
etapele istorice cele mai semnificative în cunoa[terea plantei 
medicinale, cazurile în care este recomandat\, preparatele 
existente în comer], modurile de utilizare [i precau]iile în 
recursul la aloe, care pentru bog\]ia de principii active [i 
varietatea de întrebuin]\ri terapeutice a fost desemnat\ chiar 
în subtitlul c\r]ii drept o farmacie într-o plant\.
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1

Aloe: ce reprezint`

Aloe sau „crinul de[ertului“ este o plant\ din familia Liliacee, 
cu o tulpin\ foarte scurt\, cu frunze c\rnoase în rozet\ [i 
flori ro[ii, galbene sau albe, grupate sub form\ de ciorchine. 
Cre[te în mod spontan în Africa de Sud, America de Sud [i 
regiunile mediteraneene. 

Planta de aloe are o capacitate extraordinar\ de a re]ine apa, 
chiar [i în clima cald\ [i arid\, reu[ind s\ supravie]uiasc\ 
în condi]ii extrem de dificile. Denumirea de aloe deriv\ din 
termenul grecesc als, alos, care înseamn\ mare, ap\ de 
mare, sare, f\când trimitere la gustul sucului de aloe, amar [i 
s\rat ca apa m\rii. 
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„Vl\starele tale cl\desc un paradis de rodii cu 
fructe dulci [i minunate, 
având pe margini arbu[ti care revars\ miresme:
Nard, [ofran [i scor]i[oar\ cu trestie mirositoare, 
cu felurime de copaci, ce t\mâie l\crimeaz\, 
cu mirt [i cu aloe [i cu arbu[ti mirositori“

(Cântarea cânt\rilor 4, 13-14)

CE ESTE ALOE?
Originar\ din Africa de Sud, s-a r\spândit ulterior [i în zona 
mediteranean\ [i în America de Sud. Aloe (sau „crinul 
de[ertului“) este o plant\ care face parte din familia Liliacee, 
cu tulpina foarte scurt\, cu frunze c\rnoase [i flori ro[ii, 
galbene sau albe, grupate sub form\ de ciorchine. Cre[te 
în mod spontan în America de Sud, în Africa de Sud [i în 
regiunile mediteraneene. Aloe are o capacitate extraordinar\ 
de a re]ine apa, chiar [i într-o clim\ cald\ sau arid\, reu[ind 
s\ supravie]uiasc\ în condi]ii extrem de dificile. 

CE REPREZINT| ALOE?
Termenul de aloe provine din grecescul als, alos, care are 
semnifica]ia de mare, ap\ de mare sau sare, aluzie la sucul 
de aloe amar [i s\rat ca apa de mare. 
Chiar [i corespondentul arab alua, cel ebraic de halat [i cel 
chinezesc de alo hei au semnifica]ia de amar. 
Exist\ tradi]ii care confirm\ folosirea plantei de aloe pentru 
gustul s\u intens, am\rui. Femeile maya[e î[i frecau sânii 
cu gel de aloe atunci când vroiau s\ în]arce copiii. La fel, se 
aplica aloe pe degetele celor mici, ca s\-i împiedice s\ le mai 
sug\.
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CARE SUNT SPECIILE DE ALOE DE INTERES 
CURATIV?
Printre cele 350 de variet\]i de aloe prezente pe glob, cele de 
interes cosmetic sau terapeutic sunt:

• Aloe barbadensis Miller sau Aloe vera
• Aloe arborescens Miller
• Aloe ferox
• Aloe chinensis

Aloe barbadensis Miller sau Aloe vera
Î[i datoreaz\ numele insulelor Barbados. Este cea mai cu nos-
cut\ [i mai utilizat\ specie de aloe din lume. Originar\ din Africa, 
r\s pândit\ în America dup\ c\l\toriile întreprinse de Cristofor 
Columb [i Amerigo Vespucci, are form\ specific\ de tuf\, cu 
baza înconjurat\ de o rozet\ de frunze c\rnoase [i spinoase 
tin  zând s\ creasc\ în spiral\ fa]\ de baz\. Din partea central\ 
apare o tulpin\ lemnoas\ rigid\, din care cresc florile [i care poa-
te atinge în\l]imea de un metru [i jum\tate. Are un ciclu de via ]\ 
de 12 ani [i ajunge la maturitate dup\ 4 ani. Num\rul de frun ze 
este cuprins între 10 [i 30, fiecare dintre ele putând cânt\ri între 
unu [i dou\ kilograme. Posed\ propriet\]i terapeutice in ferioare 
celor ale speciei Aloe arborescens.

Aloe arborescens Miller
Este o specie originar\ din Africa, crescând pe o tulpin\ lemnoas\ 
care poate atinge în\l]imea de trei metri. Mormântul lui Garibaldi 
de la Caprera este acoperit complet de Aloe arborescens. 
Frunzele înguste sunt acoperite de o pieli]\ groas\. Aceast\ 
caracteristic\ îi confer\ o activitate terapeutic\ superioar\, 
datorat\ unei concentra]ii mult mai mari de aloin\, responsabil\ 
de efectul laxativ [i protector în lupta cu afec]iunile degenerative. 
Pulpa interioar\ este, în schimb, mai pu]in\ decât la Aloe vera.




