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OREGASEPT H97 OLEJEK Z OREGANO 100 ML
 

Cena: 84,50 PLN

Opis słownikowy

Producent ASEPTA SP.PRACY

Substancja
czynna

OLEJEK Z OREGANO

Opis produktu
 

Z wyselekcjonowanych odmian Origanum vulgare-subsp. Hirtum (chemotyp H97) Wytworzony został według tradycyjnych receptur z
wyselekcjonowanych odmian oregano: subsp. Hirtum o handlowej nazwie H97. Zawiera wszystkie substancje aktywne w bardzo
wysokim stężeniu. Zapewnia to najwyższą jakość preparatu Oregasept H97®. Oregasept H97® ma potwierdzoną skuteczność działania.
Stężenie substancji aktywnych w preparacie Oregasept H97® jest bardzo dobrze przyswajalne, korzystne i bezpieczne dla zdrowia.
Potwierdza to kilkuletia historia zastosowania preparatu Oregasept H97® w Polsce. Stosować w okresach zwiększonej zachorowalności
lub przy symptomach dyskomfortu na: -Na zatoki: Udrażnia zatkany nos oraz inhaluje zatoki dzięki naturalnym olejkom eterycznym -Na
układ nerwowy: Wzmacnia system nerwowy i uspokaja. Ogólnie poprawia samopoczucie, zwiększa siły witalne i energię. -Na gardło:
Chroni gardło, krtań i migdałki. Działa osłaniająco, łagodzi uczucie dyskomfortu gardła poprzez dodatkowe nawilżenie jamy ustnej i
krtani. -Na jamę ustną i dziąsła Utrzymuje w dobrej kondycji śluzówkę jamy ustnej i dziąseł. Dodatkowo olejek z oregano zawiera
karwakrol o działaniu antyseptycznym. -Na oskrzela: Wzmaga wydzielanie śluzu, zwłaszcza przez błony śluzowe górnych dróg
oddechowych, ułatwiając tym samym odkrztuszanie. -Na żołądek: Zwiększa produkcję śliny, soku żołądkowego i żółci, usprawniając
procesy trawienia i przyswajania pokarmów. Działa pobu-dzająco na apetyt, likwiduje nadmiar gazów oraz wiąże szkodliwe produkty
przemiany materii. Wspomaga pożyteczne szczepy bakterii, utrzymuje prawidłową, zrównoważoną i pożyteczną mikroflorę.
Ponadtopolecany jest dla osób odczuwających zgagę i niestrawność, po spożyciu kawy, alkoholu oraz ciężkostrawnych pokarmów. -Na
skórę, komary kleszcze i meszki: Działa antyseptycznie w przypadku kontaktu skóry z owadami. Dawkowanie 4 krople rozcieńczone w
ok. 1/3 szklanki wody, soku pomidorowego, warzywnego lub herbaty. Stosować 2-3 razy dziennie. Dobrze rozmieszać. Ze względu na
swój charakterystyczny, intensywny smak, olejek może powodować wydzielanie śliny. Stosować rozcieńczony. Nie przekraczać
zalecanej porcji dziennej. Ponadto można stosować z różnymi sokami, między innymi: marchwiowym, brzoskwiniowym, morelowy,
gruszkowym lub jogurtem naturalnym, maślanką, serkiem homogenizowanym lub ziarnistym. W czasie stosowania Oregaseptu H97
dobrze jest wypijać 8 -12 szklanek wody dziennie, w celu usunięcia toksyn z organizmu, które mogą pojawić się w związku z zabijaniem
przez olejek z oregano pasożytów, grzybów czy bakterii.  
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