
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Energy, Olej z czarnuszki zwany olejem faraonów
ekologiczny, 100ml
 

Cena: 59,90 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Olej z czarnuszki siewnej Legendarny olej faraonów wspomagający zdrowie i urodę. Tłoczony na zimno, nierafinowany.

Wykazuje działanie

1.  immunoprotekcyjne - zawarte w niej związki wzmacniają układ odpornościowy,
2. poprawia samopoczucie alergikom - regularne przyjmowanie oleju z czarnuszki przez 6-8 tygodni powoduje znaczną poprawę

symptomów. Czarnuszka – podobnie jak witamina C – jest świetnym antyhistaminikiem.
3. przeciwanemiczne - w wielu badaniach wykazano, iż regularne stosowanie oleju z czarnuszki podnosiło poziom hemoglobiny i

erytrocytów.
4. antybakteryjne, antywirusowe i antygrzybicze
5. przeciwpasożytnicze - olej z czarnuszki wykazał w badaniach działanie przeciwtasiemcowe u dzieci chorujących na

tasiemczycę. Czarnuszkowa kuracja okazała się też skuteczna w przypadku zakażeń przywrą.
6. przeciw nadciśnieniowe - Czarnuszka nie tylko obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów, ale również

chroni przed wzrostem homocysteiny, prowadzącej do rozwoju miażdżycy.
7. przeciwwrzodowo na żołądek - Olej z czarnuszki powoduje wzrost ilości mucyny w błonie śluzowej żołądka. Czarnuszka ma

również udowodnioną skuteczność przeciwko bakteriom Helicobacter pylori. Przynosi ulgę w przypadku symptomów refluksu
żołądkowo-przełykowego.

8. cytotoksyczne – przeciwnowotworowe - stymuluje syntezę cytokin: interleukin, TNF-α oraz interferonu, immunoglobulin
skierowanych przeciwko antygenom rakowym. Czarnuszka ma też zdolność wywołania apoptozy #℣佐⌡⌀稀愀瀀爀漀最爀愀洀漀眀愀渀攀樀 嬀洀椀攀爀挀椀⌡⍃倣℣
komórek rakowych – działa silnie antyutleniająco.

9. pomaga opanować zmiany skórne - Olej z czarnuszki jest tradycyjnie stosowany w przypadkach trądziku, łuszczycy, przy
atopowym zapaleniu skóry, grzybicy skóry, wysypek, zmianach wywołanych zakażeniem bakteryjnym lub poparzeniem
słonecznym. 

10. antycukrzycowe - reguluje poziom cukru we krwi: działa ochronnie na trzustkę sprzyjając jej regeneracji i proliferacji wysp
trzustkowych beta odpowiedzialnych za produkcję insuliny.

11. kojące na ośrodkowy układ nerwowy - stwierdzono działanie antydepresyjne, sedatywne #℣佐⌡⌀甀猀瀀漀欀愀樀愀樁Ԁ挀攀⌡⍃倣℣ i anksjolityczne
#℣佐⌡⌀瀀爀稀攀挀椀眀氁ᤀ欀漀眀攀⌡⍃倣℣ czarnuszki. Można powiedzieć, że działa jak adaptogen zwiększając naszą odporność na stres,
przeciwdziałając stanom depresyjnym i/lub lękowym i poprawiając samopoczucie. 
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Składniki

olej z nasion czarnuszki siewnej (Nigella sativa) - 100%

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu i pozostałe warunki użycia

1 łyżeczka od herbaty dziennie. Najlepiej rano na czczo lub w ciągu dnia jako dodatek dania na zimno. Nie stosować u dzieci do 3 roku
życia. Stosowanie preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem. Stosować przez trzy tygodnie, po tym
okresie zrobić siedem dni przerwy. Zaleca się zwiększenie przyjmowania płynów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.

Substancje czynne

beta-sitosterol, kwas mirystynowy, Kwas palmitynowy, kwas palmitoleinowy, kwas linolowy, kwas arachidonowy, witamina B1, witamina
B2, witamina B3, wapń, żelazo, miedź, cynk, kwas foliowy; TYMOCHINON 30-48%.

Kraj pochodzenia

Egipt - jakość ekologiczna

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

