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OREGASEPT H97 OLEJEK Z OREGANO 100 ML
 

cena: 69,50 PLN

Opis słownikowy

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Olejek z oregano H 97 został wyprodukowany ze starannie dobranych i wyselekcjonowanych trzech odmian tego zioła. Typy te tworzą
tzw. grupę H97. Zawierają najważniejsze i najbogatsze składniki, wzmacniające działanie tego suplementu.

Oregano zwana inaczej w Polsce dzikim majerankiem jest rośliną znaną i docenianą na wielu kontynentach. Jej wysokość wynosi
zaledwie 80 cm. Znana jest z niezwykle aromatycznego zapachu, który wytwarzany jest przez liście posiadające punkty z olejkami
eterycznymi.

WSKAZANIA:

Olejek wspomaga oczyszczanie organizmu z naleciałości wirusowych, grzybicznych i bakteryjnych.

PONIŻEJ ZALECANY SPOSÓB DAWKOWANIA W ZALEŻNOŚCI OD INTENSYWNOŚCI KURACJI: 

Dawki interwencyjne
W stanach zapalnych przy początkach przeziębień i grypy, sprawdziło się podawanie większych dawek olejku z oregano w krótkim
czasie: około 12 kropli 2-3 razy dziennie przez około 3-5 dni.

Kuracja profilaktyczna codzienna
Olejek wyselekcjonowanych odmian oregano zawiera aktywne polifenole. Substancje te wzmacniają wątrobę, jelita i układ krążenia i
stosowane są jako środki oczyszczające krew, rozpuszczające złogi cholesterolowe, odmładzające. Polifenole zwiększają przyswajanie i
wykorzystanie wielu witamin, podnoszą odporność i sprawność organizmu, zapobiegają miażdżycy, zawałowi serca oraz zatorom
naczyń krwionośnych. Mają działanie ochronne na naczynia krwionośne, uszczelniające i zwiększające ich sprawność. Profilaktycznie
należy spożywać z pokarmem ok. 4 kropli olejku dziennie.

Kuracja profilaktyczna 30 dniowa
Osoby które mają zadowalający stan zdrowia, ale chciałyby oczyścić swój organizm ze szkodliwych mikroorganizmów ok. 4 krople 2
razy dziennie przez 2 tygodnie i ok. 4 krople 3 razy dziennie w 3 i 4 tygodniu(lub po 6 kropli 2 razy dziennie).
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SPOSÓB UŻYCIA:

4 krople rozcieńczone w ok.1/3 szklanki wody, soku pomidorowego, warzywnego lub herbaty.

STOSOWANIE:

2-3 razy dziennie. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Posiada on specyficzny, intensywny aromat, który może
zwiększać wydzielanie śliny.

Według własnych preferencji suplement można rozcieńczać w w innego rodzaju sokach niż wyżej wymienione np soku marchwiowym,
brzoskwiniowym, w jogurcie naturalnym czy maślance. 
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