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DOBRY APTEKARZ Olej z rokitnika tłoczony na zimno 200ml
 

Cena: 49,00 PLN

Opis słownikowy

Producent PijNoni

Rodzaj rejestracji Środek spożywczy

Opis produktu
 

WskazaniaDOBRY APTEKARZ Olej z rokitnika tłoczony na zimno 200mlOlej rokitnikowy pozyskiwany z owoców rokitnika syberyjskiego,
odmiany najbogatszej w dobroczynne składniki. Czyste, ekologiczne składniki zawdzięczamy terenami nieskażonymi
zanieczyszczeniami. Takie warunki sprzyjają wzrostowi syberyjskiej roślinności. To z kolei zapewnia najwyższą jakość oleju i
skuteczność w działaniu.Olej rokitnikowy jest najlepszym sposobem do walki z chorobami układu pokarmowego, jak wrzody żołądka i
dwunastnicy. Zapobiega także chorobom układu krążenia, łagodzi mdłości, wymioty i niestrawność. Wszystko to zawdzięczamy
unikalnemu składowi, w którym znajdziemy witaminy A,B,C i K, a także prowitaminę D oraz karoten.Olej rokitnikowy – zastosowanieNie
od dziś wiadomo, że olej rokitnikowy jest najlepszym sposobem do walki z wrzodami żołądka i dwunastnicy, łagodzi wymioty,
niestrawność, bóle brzucha i zgagę. Już kilka kropli wystarczy, aby poczuć wyraźną ulgę. Olej rokitnikowy to jednak nie tylko wspaniałe
remedium na problemy układu pokarmowego. Jest niezastąpiony na wiele innych przypadłości.Wśród nich oczywiście znajdziemy
zastosowanie na choroby układu krwionośnego. Olej rokitnikowy wzmacnia naczynia krwionośne i zapobiega rozwojowi chorób żył i
tętnic. Można go również stosować w przypadku dolegliwości układu moczowego czy na problemy skórne, a wszystko to dzięki
aktywnym biologicznie składnikom, które wspomagają nasz organizm w walce z chorobami.rawą stanu zdrowia.DziałanieDziałanie oleju
rokitnikowegoDziałanie tego oleju bez wątpienia zawdzięczamy składnikom aktywnym biologicznie, takim jak flawonoidy, karotenoidy,
witamina C, kwas foliowy, garbniki i wiele innych. Olej rokitnikowy wzmacnia odporność organizmu oraz uzupełnia niedobory witamin i
minerałów. Można stosować go zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, a dla najlepszych efektów warto połączyć oba sposoby.Jak
stosować go podczas problemów z układem pokarmowym? Zaleca się stosowanie od 5 kropli do jednej łyżeczki oleju dziennie, najlepiej
podczas posiłku. Można przyjmować go bezpośrednio lub wymieszać z jogurtem lub kefirem. Widoczne efekty kuracji zauważymy już po
kilku dniach stosowania. Najwyższą jakość działania zapewnia wysoki poziom karotenoidów. Znacznie skraca to czas trwania kuracji i
wzmacnia jej efekty.Olej rokitnikowy na twarzOlej rokitnikowy jest pomocny w walce z trądzikiem, można stosować go również na włosy.
Zalecane jest wówczas stosowanie zewnętrzne, które ogranicza się do smarowania zmienionych miejsc lub wcierania w skórę głowy i
końcówki włosów. Coraz częściej stosuje się również płukanki jamy ustnej i gardła oraz kompresy z olejem rokitnikowym.Sposób
użyciaBez względu na cel stosowanej kuracji, można znacznie wspomóc działanie oleju rokitnikowego przez wprowadzenie
odpowiedniej, zdrowej diety. Podczas stosowania oleju rokitnikowego nie jest wskazane przemęczanie się, silne wstrząsy psychiczne,
palenie papierosów i picie alkoholu. Pełna kuracja trwa 3 tygodnie. Po tym czasie możemy cieszyć się poprawą stanu
zdrowia.SkładHippophae Rhamnoides (Sea Buckkthom) Berry Oil
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