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MOJA FARMA URODY Ocet z buraczkiem i pokrzywą 250 ml
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Moja Farma Urody

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościMOJA FARMA URODY Ocet z buraczkiem i pokrzywą 250 mlOcet warzywno-ziołowy FIT FIGURA & PIĘKNA CERA & PIĘKNE
WŁOSY jest fenomenalnym „naturalnym suplementem” źródłem ponad 20 związków mineralnych i pierwiastków śladowych oraz
kwasów: octowego, mlekowego, cytrynowego i propionowego, enzymów i aminokwasów. Dodatkowo zawartość bioflawonoidów
fantastycznie wpływa na piękne nogi.Ocet zawiera miedź, magnez, siarkę, krzem, witaminy A, B1, B2, B6, C, E, P oraz beta-
karoten.Chociaż ocet jest odkrywany na nowo dopiero od niedawna, to receptury z nim znane są od czasów antycznych. Babilończycy
już 5000 lat przed Chrystusem wykorzystywali lecznicze właściwości octu. Królowa Kleopatra słynąca ze swej urody, brała kąpiele w
occie.Głównymi składnikami octu są: ocet skrzypowy, ocet pokrzywowy, ocet z krwawnika pospolitego, sok z korzenia buraczków,
nasiona gorczycySKRZYP jest najbogatszym źródłem Krzemu, który bierze udział w tworzeniu włókien kolagenowych a więc zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się skóry. Bardzo szybko poprawia wygląd cery, redukuje przedwczesne wiotczenie. Wspomaga procesy
odnowy skóry. Wzmacnia włosy i paznokcie, podnosi elastyczność włókien kolagenowych, stabilizuje strukturę kolagenu, opóźniają
procesy starzenia skóry. Zapobiegają łojotokowi. Przywraca skórze zniszczonej z różnych powodów świeżość, elastyczność, poprawia
jej wygląd i kondycję, zmniejsza skłonność do przetłuszczania skóry i stanów trądzikowych. Na poziomie tkankowym indukuje
proliferację fibroblastów, sprzyja regeneracji włókien elastycznych i kolagenowych.BURACZKI są bardzo zasobny w betainę należącą do
grupy flawonoidów. Jest ona silnym przeciwutleniaczem, obniża więc poziom wolnych rodników w organizmie Burak oczyszcza
organizm, wspomaga detoksykację. Działa krwiotwórczo. Korzystnie wpływa na skórę, włosy i paznokcie. Wspomaga procesy odnowy
organizmu. W tradycji ludowej burak symbolizował miłość, zdrowie i witalność. Sok wykorzystywany był w rytuałach miłosnych.
Wierzono, że buraki pomagają cieszyć się pięknem życia, otwierają na urodę świata oraz dodają sił witalnych. W medycynie ludowej
burakiem leczono anemię, bladość cery, serce, wątrobę, choroby nerwowe i krążenie. Buraczki zasobne są w potas, magnez, wapń,
kobalt, mangan, żelazo, miedź. Bogactwo składników mineralnych wpływa odkwaszająco na organizm. Badania potwierdziły, że sok z
buraka wzmacnia odporność organizmu, znosi szkodliwość promieni Roentgena, także promieni wydzielanych przez związki
radioaktywne, poprawia równowagę kwasowo-zasadową w żołądku, dotlenia serce, obniża ryzyko zachorowania na osteoporozę,
zmniejsza dolegliwości związane z przekwitaniem, obniża ciśnienie krwi, łagodzi uderzenia gorąca i migreny.KRWAWNIK POSPOLITY to
jedno z moich trzech najukochańszych ziół dla kobiet. Podczas wiosny bardzo lubię dodawać młode listki do sałatek aby wzmocnić
organizm i dodatkowo go odżywić. Krwawnik działa fantastycznie na układ pokarmowy. Hamuje rozwój stanu zapalnego, łagodzi
dolegliwości żołądkowo-jelitowe, ważne jest także w leczeniu uszkodzeń skóry i błon śluzowych. Łagodzi objawy zaburzeń układu
pokarmowego. Ziela krwawnika działa również żółciotrwórczo.GORCZYCA jest bardzo zasobna w siarkę. Nasiona gorczycy są
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doskonałym źródłem niezbędnych witamin, takich jak: witamina B kompleks i foliany, niacyna, tiamina, ryboflawina, pirydoksyna
(witamina B6), kwas pantotenowy. Grupy witamin B-kompleks pomagają w syntezie enzymów, funkcji układu i regulowaniu metabolizmu
ciała. Nasiona gorczycy są doskonałym źródłem witaminy E, tokoferolu gamma. Witamina E jest silnym przeciwutleniaczem
rozpuszczalnym w lipidach, wymaganym dla utrzymania integralności błony komórkowej, błon śluzowych i skóry, chroniąc je przed
szkodliwymi wolnymi rodnikami tlenowymi. Nasiona gorczyc są również bogatym źródłem minerałów korzystnych dla zdrowia. Wapń,
magnez, mangan, miedź, żelazo, selen i cynk są to tylko niektóre z minerałów, w szczególności skupione w nasionach. Mangan jest
używany przez organizm jako kofaktor dla enzymu dysmutazy ponadtlenkowej przeciwutleniaczy. Miedź jest potrzebna w produkcji
czerwonych krwinek (oraz ich białka: hemoglobiny) i do utrzymania prawidłowego koloru włosów i skóry. Miedź wchodzi w skład
przeciwutleniającego enzymu zwanego dysmutazą nadtlenkową, który chroni błony komórkowe przed szkodami ze strony wysoce
aktywnych cząsteczek tlenu.POKRZYWA zawiera 10 x więcej witaminy C niż sok z cytryny. Posiada witaminę K , jest więc wspaniała dla
cery naczynkowej. Zawiera witaminy z grupy B – najwięcej B2 (Skutkiem niedoboru witaminy B2 w organizmie może być pogorszenie
ostrości wzroku, uczucie piasku pod powiekami, łzawienie oczu oraz ich pieczenie lub zaczerwienienie, także nasilenie zmian
trądzikowych). WZMAGA TWORZENIE WŁÓKIEN KOLEGANOWYCH ponieważ zawiera krzem oraz karoten. Ochrania przed
WYPADANIEM WŁOSÓW, poprawia ich wygląd i zdrowie. Dba o CZYSTĄ CERĘ zalecana jest przy trądziku a także przy plamach
pigmentacyjnych. Pokrzywa oferuje krzem i cynk oraz bardzo oczyszcza organizm. Posiada wszystkie składniki krwiotwórcze – żelazo,
miedź, kwas foliowy, witaminę K. Oczyszcza organizm z kwasu moczowego (redukuje obrzęki). Oczyszcza organizm z toksyn (ze
skażonej żywności, metali ciężkich). Poprawia trawienie, ponieważ zawiera sekretynę -hormon tkankowy wydzielany przez błony śluzowe
dwunastnicy i jelita cienkiego, który aktywizuje pracę trzustki. Likwiduje obrzęki nóg, stóp, twarzy, powiek i ogólną ociężałość poprzez
usuwanie z organizmu nagromadzonych złogów wody. Pomaga w odchudzaniu – dzięki zawartości KWASU CHLOROGENOWEGO, który
bardzo skutecznie pobudza spalanie tkanki tłuszczowej w organizmie i zapobiega tworzeniu jej. ENERGETYZUJE ORGANIZM jest
wskazana dla osób intensywnie pracujących. Zawiera KRZEM dzięki czemu wzmacniane jest pole bioelektryczne człowieka. Organizm o
wzmocnionym polu silniej się regeneruje. Krzem jest odpowiedzialny za obieg energii w organizmie. Ma do 18 przeróżnych soli
mineralnych (w tym wiele rzadko spotykanych) żelazo, krzem, siarka, cynk, molibden, kobalt, mangan, miedź, tytan.Zalecane
spożycieJedną łyżeczkę octu możecie wymieszać ze szklanką wody i pić naczczo.Octu możecie dodawać do ulubionych sałatek i
dań.Możecie przyrzadzić z niego wsaniałe dipy do sałatek.Możecie zrobić z niego wcierkę na włosy, dodać do kapieli.Możecie
przyrządzić z niego wspaniały tonik do twarzy (w rozcieńczeniu 1:10 z wodą, najlepiej mineralną, niegazowaną).WażnePrzechowywanie:
po otwarciu przechowywać w lodówce.Składnikiocet skrzypowy, ocet pokrzywowy, ocet z krwawnika pospolitego, sok z korzenia
buraczków, nasiona gorczycyProducentMoja Farma Urody
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