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Olej z ogórecznika - 100ml
 

Cena: 36,50 pln

Opis słownikowy

Producent OLEOFARM

Opis produktu
 

Olej z ogórecznika

Właściwości:

Zawiera do 25% kwasu gamma-linolenowego (GLA), jest bogaty we flawonidy (kwercetynę, izoramnetynę, kemferol), garbniki, kwasy
organiczne (askorbinowy, jabłokowy, cytrynowy), saponiny. Olej ten jest otrzymywany metodą tłoczenia "na zimno", bez dostępu światła i
powietrza, dzięki czemu zachowuje swoje właściwości i aktywność bilogiczną. Substancje czynne zawarte w oleju z ogórecznika
wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwzakrzepowe. Zawarty w oleju GLA reguluje metabolizm i powstawanie
prostaglandyn, hormonów tkankowych, regulujących procesy fizjologiczne. Usprawnia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych
wykazując efekt antyagregacyjny na płytki krwi, tym samym wspomagając profilaktykę nadciśnienia tętniczego i miażdżycy. GLA
pobudza enzym oksydoreduktazę, pełniących rolę wymiatacza wolnych rodników, dzięki czemu spowalnia proces starzenia się
organizmu. Regularnie spożywany wspomaga pamięć i zdolność koncentracji. Kwas GLA występujący w oleju z ogórecznika jest
ważnym składnikiem błon komórkowych komórek skóry. Olej z ogórecznika stosowany zewnętrznie pokrywa skórę cienką warstewką
ochronną zapobiegając utracie wody, zmiękczając naskórek, a w stanach zapalnych osłabiając napięcie tkanek, uczucie świądu i
suchości skóry.

Wskazania:

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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W celu uzupełnienia niedoborów NNKT w diecie. Wspomagająco w zaburzeniach pracy układu odpornościowego, podczas terapii
miażdżycy, nadciśnienia, a także w stanach suchości i podrażnienia skóry

Pojemność: 100ml

Skład: 100% Oleum Borago Officinalis (olej z ogórecznika lekarskiego zimno tłoczony)
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