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OLVITA OLEJ Z KOLENDRY 100ml
 

Cena: 41,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Opis produktu
 

Uwaga krótka data ważności!!!

Data ważności 2023.04.18

Olvita Olej z nasion kolendry - 100ml
Właściwości:

Olej z kolendry zawiera 80% kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, z czego ok 70% to bardzo charakterystyczny dla
kolendry izomer strukturalny kwasu oleinowego - kwas petroselinowy.

Charakterystyczny, silnie ziołowy smak olej zawdzięcza zawartości olejku eterycznego, który to obfituje w linalol (coriandrol),
geraniol i pinen.

To między innymi on sprawia, że olej ten ma tak wszechstronne działanie na nasze zdrowie:

Trawienie

Olej z nasion kolendry jest od lat stosowany w ziołolecznictwie przy wszelkich dolegliwościach układu trawiennego, 

wspiera trawienie poprzez pobudzanie wydzielania śliny, żółci i soków trawiennych.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.drogeriakrokus.pl
https://www.drogeriakrokus.pl/olvita-olej-z-kolendry-100ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

Pategony

Olej z kolendry posiada silne właściwości przeciw patogenom,

działa przeciwbakteryjnie na wiele szczepów zarówno gram dodatnich jak i gram ujemnych (aktywność wobec: Staphylococcus
aureus, Streptococcus haemolyticus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus vulgaris,
Saccharomyces ludwigii, Zygosaccharomyces bailii, Salmonella enteriditis i Listeria innocua).

Układ oddechowy - olej z kolendry doskonale sprawdza się w przypadku chorób układu oddechowego, zarówno na tle
przeziębieniowym jak i w chorobach przewlekłych:

Samopoczucie

- poprawia samopoczucie;

- ułatwia zasypianie i zdrowy sen;

- łagodzi nerwobóle.

Stan zapalny i ból

Olej ten ma właściwości zmniejszające stany zapalne w organizmie:

 Uśmierza bóle stawów, mięśni, głowy;

Niweluje bóle miesiączkowe;

zmniejsza obrzęki;

Zwalcza infekcje dróg moczowych,

Działa przeciwreumatycznie.

Oczyszczanie

Olej kolendrowy wspomaga oczyszczanie organizmu

Polecany przy:

Wszelkiego rodzaju problemach z układem trawiennym (niestrawności, zaburzeniach trawiennych, zapaleniu żołądka, słabej
perystaltyce i zaparciach, skurczowych bólach brzucha, patogennej mikroflorze w przewodzie pokarmowym, zespole jelita
drażliwego).

Reumatyzmie, obrzękach i bólach stawów.

Problemach z zakażeniami pasożytnicznymi.

Chorobach układu oddechowego (kaszlu, przeziębieniu, grypie,

Kuracjach odtruwających

W kosmetyce:

Olej z kolendry znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce zarówno dla cery trądzikowej i łojotokowej jak i problematycznej:
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Działa przeciwtrądzikowo, antybakteryjnie i regenerująco,

Reguluje wydzielanie sebum.

Stosowany jest dla pobudzenia wzrostu i zmniejszenia wypadania włosów poprzez wzmacnianie cebulek.

Redukuje łupież

Zmniejsza obrzęki i ból stawów i mięśni.

Wspomaga gojenie podrażnień.

Kolendra to roślina z rodziny selerowatych, może ona wywoływać reakcje alergiczne i zwiększać wrażliwość na słońce.

Producent: Olvita sp.z.o.o.
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