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Verse Aloë vera
van Dr. Green

Huidverzorging op de meest
natuurlijke manier

De footprint zo klein mogelijk maken
De footprint van ons bedrijf berekenen wij met het programma
Ecochain. Dit programma maakt inzichtelijk welke producten

Sinds de lancering van Dr. Green in maart 2020 ontvang

of diensten de meeste impact hebben op het milieu.

ik elke week wel een reactie van iemand die door het

Door die impact meetbaar te maken, kunnen doelen worden

gebruik van verse Aloë vera gel van zijn huidproblemen

gesteld om het te verminderen. Een van de grootste pijn-

af is. Daar word ik zo blij van! Het is geweldig wanneer

punten is plastic. Eén van mijn ambities is daarom om

mensen een oplossing vinden voor hun huidprobleem.

plasticvrije producten te verkopen.

Dat ik daarmee ook bijdraag aan een mooiere wereld is
natuurlijk helemaal fantastisch. Door het gebruik van
onze verse Aloë vera gel kunnen namelijk heel wat
plastic potjes en flesjes in de schappen blijven staan.

Bekendheid Dr. Green
Maar we hebben nog heel wat meer doelen te behalen voordat ik pas echt tevreden zal zijn. Een belangrijke uitdaging is
bijvoorbeeld om bekendheid te genereren over de moge

Wij van Dr. Green zien het als onze missie om heel Nederland,

lijkheden van verse Aloë vera gel en hoe makkelijk het is

en zo mogelijk ook verder, te informeren over de vele moge-

om die gel puur te gebruiken. Via onze webshop zijn losse

lijkheden van de Aloë vera plant. Dr. Green is dé Aloë vera

bladeren en planten te koop. Probeer het eens, zou ik

kwekerij van Europa. Wij kweken de meest geneeskrachtige

zeggen. Op onze site valt meer informatie te vinden én

soort Aloë: de Barbadensis miller, ook wel bekend als Aloë

er staan diverse Aloë vera recepten op.

vera. Dit doen we met een team van 60 studenten en 5 vaste
medewerkers. Toen de coronacrisis begon en iedereen last

Benieuwd geworden?

had van droge handen, hebben we het merk gelanceerd.

Wilt u meehelpen om de Aloë vera van Dr. Green op de kaart

Verse Aloë vera gel werkt sterk hydraterend, trekt snel in

te zetten? Alleen samen kunnen we de wereld “natuurlijk

en plakt niet.

mooier” maken. Voor het geval u onze Aloë vera al kent en

Vers, onbewerkt, krachtig en natuurlijk

tevreden bent, laat het ons weten, want tevreden klanten,
dat is waarvoor we het doen.

Aloë vera staat bekend om zijn geneeskrachtige werking en
als aftersun. Maar Aloë vera kan ook worden gebruikt voor
de dagelijkse huid- en haarverzorging, bij eczeem, acne,
rimpels, huidveroudering, psoriasis en littekens. De gel brengt
verlichting bij kleine wondjes, luieruitslag of insectenbeten
(muggen, rupsen) en zorgt voor een sneller herstel van de
huid. Als gevolg van een speciale werkwijze is onze Aloë
vera vrij van gewasbeschermingsmiddelen. Voeg hieraan toe
dat je zelf de gel uit een blad van de plant haalt – dat is
gemakkelijk om te doen – en je weet je dat een onbewerkt
product gebruikt voor je huid. Doordat de gel vers en
onbewerkt is, is hij krachtiger dan een gel uit een tube.
Bijkomend voordeel is dat je geen tubes en flesjes nodig

Tip voor de winter
Nu de winter er weer aan komt krijgen veel mensen
door de verwarming last van een droge huid en
handen. Het is dan heerlijk om de huid in te smeren
met verse Aloë vera gel.

hebt en dus geen afval hebt.
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