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Olej z nasion wiesiołka (EkaMedica) 100ml
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent EKAMEDICA SP. Z O.O. S.K.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis produktu
Olej z wiesiołka bogaty jest w kwasy linolowy i gamma linolenowy. To niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Ponieważ nasz
organizm nie jest w stanie ich syntetyzować, powinny być one dostarczane wraz z pożywieniem lub w postaci suplementu diety. NNKT
wpływają korzystnie na układ odpornościowy i nasze samopoczucie. W organizmie ulegają one przemianie w pochodne związki zwane
prostaglandynami, które wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego, układu krążenia oraz mają kluczowe znaczenie w
zachowywaniu równowagi hormonalnej.

Zastosowanie:

Olej z wiesiołka łagodzi kobiece dolegliwości takie jak:

bóle menstruacyjne
bolesne napięcie piersi przed menstruacją
dolegliwości związane z klimakterium (przekwitaniem)

Stosuje się go profilaktycznie oraz wspomagająco w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego:

obniża wysokie ciśnienie krwi i poziom cholesterolu
ma dobroczynny wpływ na serce i naczynia krwionośne

Stosowany jest także w chorobach o podłożu alergicznym i problemach skórnych:

przynosi ulgę w schorzeniach układu oddechowego (astma)
wyprysk atopowy
atopowe zapalenie skóry
wzmacnia osłabione włosy i nadaje im blask
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 przyśpiesza gojenie ran

Inne zastosowania:

stanowi najbogatsze źródło biologicznie aktywnej witaminy F
reguluje pracę układu hormonalnego
poprawia koncentrację i pamięć.

Składniki:

100% Olej z nasion wiesiołka.

Objętość netto: 100 ml. Osad jest zjawiskiem naturalnym. Produkt może się nieznacznie różnić kolorem i smakiem w zależności od
partii.

Sposób użycia:

1 łyżeczka dziennie doustnie.

Po otwarciu spożyć w ciągu 21 dni, przechowywać w lodówce.

Producent:
EKAMEDICA
ul. Bielska 78a
43-340 Kozy
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