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Olej Rokitnikowy do użytku wewnętrznego 100ml
 

Cena: 40,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ALTER MEDICA JAN SZUPINA

Opis produktu
 

Olej rokitnikowy otrzymywany jest z owoców rokitnika rosnącego na czystych ekologicznie terenach Syberii. Syberyjska medycyna
ludowa od wieków stosuje olej z owoców rokitnika. Jednak dopiero na przestrzeni ostatnich lat zauważono, jak ważną rolę może on
odgrywać w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Zawiera duże ilości: witamin #℣佐⌡⌀䌀Ⰰ 䔀Ⰰ 䬀Ⰰ 䈀⌡⍃倣℣, karotenoidów #℣佐⌡⌀瀀爀漀眀椀琀愀洀椀渀愀 䄀⌡⍃倣℣,
nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz mikroelementów, w tym żelaza, magnezu i krzemu. Odżywiają one organizm oraz pobudzają
go do regeneracji.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w olej rokitnikowy.

Układ pokarmowy: afty, zapalenie dziąseł o różnej etiologii, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – w tych schorzeniach stosujemy
wewnętrznie 3 razy dziennie 1/2 łyżeczki 30 minut przed posiłkiem. Dodatkowo w stanach zapalnych jamy ustnej można płukać jamę
ustną2-3 razy dziennie.

Przy żylakach odbytu #℣佐⌡⌀栀攀洀漀爀漀椀搀愀挀栀⌡⍃倣℣ , szczelinach i bolesnych pęknięciach odbytu można smarować olejem okolice odbytu 1-2 razy
dziennie lub tamponów z waty, nasączonych olejem.

Oczy i skóra: stany zapalne spojówek, stany po oparzeniach termicznych i chemicznych spojówek, odmrożenia i poparzenia skóry,
odleżyny, trudno gojące się, ropiejące rany, podrażnienia i uszkodzenia skóry po radioterapii.

Układ naczyniowy: olej rokitnikowy zawierając wiele witamin i mikroelementów zapobiega rozwojowi zakrzepowego zapalenia żył,
działając antyagregacyjnie zapobiega rozwojowi miażdżycy oraz zawałom serca.

Zalecane spożycie: od 2,5ml do 10ml rano przed posiłkiem.

Składniki: 100% olej z rokitnika syberyjskiego. 100ml zawiera: - wartość energetyczna 3780kJ/900kcal, - białko 0,04g, węglowodany 0g,
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tłuszcz 97,3g, kwasy tłuszczowe: nasycone 27g, jednionienascyone 37g, wielonienasycone 33,3g.

Przeciwwskazania: nie zaleca się spożywania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Stany zapalne wątroby i
trzustki oraz ostre stany zapalne pęcherzyka żółciowego. Kamica żółciowa, zapalenie trzustki.

Ważne wskazówki: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania
organizmu człowieka. Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci. Chronić przed wilgocią i bezposrednim działaniem promieni słonecznych. Ze względu na zawartość naturalnych składników -
kolor, zapach i smak poszczególnych partii mogą się różnić. Nie ma to żadnego wpływu na jakość i działanie produktu.
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