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OLEJEK PICHTOWY płyn 50 ml LABORATORIA NATURY
 

Cena: 36,70 PLN

Opis słownikowy

Producent LABORATORIA NATURY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

Olejek pichtowy

 

Skład i właściwości Olejku Pichtowego

Olejek Pichtowy zawiera duże ilości lotnych fitocydów, zawartych przede wszystkim w octanie bornylu #℣佐⌡⌀渀愀樀眀愁簀渀椀攀樀猀稀礀 猀欁䈀愀搀渀椀欀 漀氀攀樀欀甀
pichtowego – 38% całego ekstraktu, nadaje olejkowi charakterystyczny jodłowy aromat#℣䍐⌡⌀⸀ 伀氀攀樀攀欀 倀椀挀栀琀漀眀礀 樀攀猀琀 琀攁簀 戀漀最愀琀礀 眀 琀攀爀瀀攀渀礀†ጀ
związki roślinne wykorzystywane w lecznictwie, profilaktyce oraz kosmetyce. Należą do nich: kamfora, A-pinen, borneol, limonen,
bisabolen, kadinen, humulen (A-kariofilen) i inne

Olejek Pichtowy firmy Laboratoria Natury pochodzi z młodych pędów syberyjskiej jodły białokorej – drzewa, które rośnie tylko na
najczystszych ekologicznie terenach Syberii. Nasz Olejek pozyskiwany jest całkowicie naturalną metodą, polegającą na destylacji z parą
wodną. Dzięki temu zachowane są wszystkie cenne dla zdrowia substancje, w tym fitocydy. Co więcej, Olejek Pichtowy firmy Laboratoria
Natury posiada standaryzowaną zawartość octanu bornylu – ok.35 %

 

Wskazania
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Zwiększa naturalną odporność

Działa wzmacniająco na organizm

 

Preparat przeznaczony dla osób

Poszukujących wzmocnienia odporności, szczególnie w okresach wzmożonej zachorowalności

 

Olejek Pichtowy firmy Laboratoria Natury jest otrzymywany z młodych pędów syberyjskiej jodły białokorej. W skład preparatu wchodzi
100% olejku jodłowego, bez żadnych sztucznych dodatków. Surowiec do produkcji preparatu pochodzi z najczystszych ekologicznie
terenów Syberii. Olejek Pichtowy pozyskiwany jest całkowicie naturalną metodą, która pozwala na zachowanie najbardziej
wartościowych składników czynnych drzewa jodłowego. Olejek Pichtowy firmy Laboratoria Natury jest preparatem o rygorystycznie
przestrzeganej czystości.

 

Skład

100% olejku z syberyjskiej jodły białokorej(Albies sibirica)

 

Dawkowanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣
zróżnicowanej diety.od 5 do 20 kropli dziennie, na łyżeczce soku lub miodu jeden raz dziennie.

 

Uwaga

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego
składników. Produkt nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących, u dzieci do 4 roku życia oraz w dychawicy oskrzelowej.
Olejek pichtowy nie powinien być stosowany w astmie oskrzelowej z powodu możliwości skurczu oskrzeli, przy nadwrażliwości na ten
preparat. Zaleca się szczególną ostrożność przy stosowaniu przez osoby ze skłonnościami do uczuleń.
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