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Olej z nasion czarnuszki tłoczony na zimno - 125ml
 

Cena: 27,20 pln

Opis słownikowy

Producent Efas

Opis produktu
 

Olej z nasion czarnuszki siewnej to w pełni naturalny produkt otrzymywany w procesie tłoczenia na zimno nasion czarnuszki rosnących
na czystych terenach Maroka. 

Produkt zawiera olejek lotny, którego głównym składnikiem jest aktywny farmakologicznie tymochinon, fitosterole, witaminy, minerały,
flawonoidy, alkaloidy, saponiny. Charakteryzuje go intensywny smak i zapach, co świadczy o wysokiej zawartości związków lotnych. Olej
jest natychmiast zamykany butelkowany, dzięki czemu ma bardzo wysoką skuteczność działania na organizm i prawidłowe
funkcjonowanie układów:

- odpornościowego: wzmacnia siły obronne organizmu
- krążenia: wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i cukru we krwi
- nerwowego: wspiera procesy zapamiętywania i uczenia się
- pokarmowego: ochrania komórki trzustki i wątroby, wspiera prawidłową pracę przewodu pokarmowego
- moczowego: wspomaga oczyszczanie dróg moczowych z toksyn i złogów

Olej w 85% zawiera niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i
omega-9, a wysoka zawartość antyoksydantów umożliwia jego dłuższe przechowywanie i utrzymanie właściwości.

Zalecane spożycie:
Dorośli - 2 razy dziennie łyżeczkę (5 ml)
Dzieci - pół łyżeczki dziennie (2,5 ml)

Olej z czarnuszki ze względu na swoje właściwości może być stosowany na skórę, którą odżywia, zmiękcza, chroni przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych (w tym działaniem promieni słonecznych). Ponadto łagodzi podrażnienia, oczyszcza cerę, zwalcza
trądzik i reguluje wydzielanie sebum (wskazany do pielęgnacji skóry łojotokowej). Olej pomaga przeciwdziałać wypadaniu włosów,
eliminuje łupież i zapobiega rozdwajaniu się końcówek.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Zastosowanie w celach kosmetycznych:
Twarz - raz dziennie smarować miejsce ze zmianami skórnymi
Ciało - może być stosowany do masażu, w celu rozgrzania i rozluźnienia spiętych mięśni, wykazuje działanie przeciwbólowe.
Włosy - przeciw wypadaniu włosów kilka kropli olejku dodać do szamponu podczas ich mycia, dla lepszych efektów wmasować kilka
kropli olejku w skórę głowy przed umyciem i pozostawić na ok. 30 min, po czym umyć włosy

Skład (INCI): 100% Nigella sativa seed oil. 

Pojemność: 125 ml
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