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Oregasept H97, olejek z oregano, 30 ml
 

Cena: 44,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ASEPTA SP.PRACY

Opis produktu
 

Oregasept H97 to suplement diety wyprodukowany z wyselekcjonowanych odmian oregano subsp.hirtum H97. Zawiera wysoką
zawartości karwakrolu 85%, jest bogaty we flawonoidy (m.in. apigenina, luteolina, kwercetyna, kemferol), kwasy fenolowe (m.in.
galusowy, rozmarynowy), gorycze, terpenoidy, garbniki, fitosterole, witaminy A i C oraz sole mineralne. 

Oregano wspomaga trawienie, przyczyniając się do lepszej wydolności jelit oraz wspiera zdrowie przewodu pokarmowego (żołądka i
jelit). Łagodzi uczucie dyskomfortu gardła i klatki piersiowej, jest pomocne przy przeziębieniu, przyczynia się do dobrego samopoczucia
fizycznego. Posiada właściwości przeciwutleniające.

Zastosowanie

Suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.
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Zalecane spożycie

4 krople rozcieńczyć w przynajmniej 1/3 szklanki wody, herbaty czy soku (warzywnego, pomidorowego). Dobrze wymieszać.
Stosować 2-3 razy dziennie.

Składniki

Oliwa z oliwek extra virgin, olejek z oregano (Organum vulgare).

 

4 krople zawierają: 

olejek z oregano 5,86 mg (w tym karwakrol 4,39 mg).

8 kropli zawiera: 

olejek z oregano 11,72 mg (w tym karwakrol 8,7 9 mg).

12 kropli zawierają:

olejek z oregano 17,58 mg (w tym karwakrol 13,18 mg).

 

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby uczulone na olejek z oregano lub oliwę z oliwek oraz osoby zażywające leki lub chore
przed spożyciem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.
Osoby o skłonnościach do alergii powinny przed spożyciem sprawdzić, czy nie wystąpi alergia, rozpoczynając od 1 kropli na 1/3
szklanki wody i jeśli nie wystąpi alergia, stopniowo zwiększać ilość spożywanego produktu.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu.
Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt zawsze stosować w rozcieńczeniu.
Ze względu na swój charakterystyczny, intensywny smak olejek może pobudzić wydzielanie śliny.
Dobre rezultaty daje rozcieńczanie w maślance, jogurcie lub kefirze. Olejek można spożywać także z serkiem homogenizowanym
lub z przetartymi zupkami.
W czasie stosowania preparatu należy zwiększyć ilość spożywanych płynów. 
Aby dodatkowo wzmocnić florę jelitową, należy podczas przyjmowania suplementu spożywać produkty powstałe w wyniku
skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itp. 
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