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Oregasept H97 Olejek z oregano 30 ml
 

Cena: 45,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać -

Producent ASEPTA SP.PRACY

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Rad i sposobów stosowania olejku z oregano podanych poniżej riie nalezy traktować jako. zastaj^ienie medycznych srodkow
leczniczych. W zaden sposob nie nalezy odczytywac ich jako gwarancji dziaiania leczniczego, Leczenie chorob powinno zawsze
odbywac sie pod kontrola lekarza. Olejek z oregano jest srodkiem wspomagajacym zdrowie.

Zalecany sposoby dawkowania olejku z wyselekcjonowanych odmian oregano.

Dawki interwencyjne:
W stanach infekcyjrtych i zapalnych przy początkach przeziębień i grypy , sprawdzilo sie podawanie większych dawek olejku z oregano w
krotkim czasie: okolo 12 kropli 2-3 razy dziennie przez okolo 3-5 dni.

Kuracja profilaktyczna codzienna
Olejek wyselekcjonowanych odmian oregano zawiera aktywne polifenole. Substancje te wzmacniają wątrobę, jelita i uklad krążenia i
stosowane są jako środki oczyszczajace krew, rozpuszczające złogi cholesterolowe, odmładzające. Polifenole zwiekszają przyswajanie i
wykorzystanie wielu witarnin, podnoszą odporność i sprawność organizmu, zapobiegają miażdzycy, zawałowi izatorom naczyń
krwionośnych. Mają one działanie ochronne na naczynia krwionośne, uszczelniające i zwiekszające ich sprawność. Profilaktycznie
należy spożywac z pokarmem ok. 4 kropli olejku dziennie.

Kuracja profilaktyczna 30 dniowa
Osoby ktore mają. zadowalający stan zdrowia, ale chciłyby oczyścić swój organizm ze szkodliwych mikroorganizmow 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).

Intensywna kuracja oczyszczająca 3 miesięczna:
Przy wystąpowaniu chorob grzybiczych jak Candida albicans, grzybica skóry, stop lub genitaliow, drozdzyca, jak rowniez zagrozenie
zawalem, udarem, zakrzepami, miażdzycy, zaćmie, problemach naczyniowych, stanach chronicznego zmęczenia i przygnębienia z
nieokreślonych przyczyn (syndrom znuzenia), przy alergiach (np. pokarmowych, katarze siennym), astmie itp.przypadłościach zaleca się
przxjmowanie olejku przez dłuższy czas. Przez ok. 3 miesiśce należy przyjmować ok. 8-12 kropli olejku z oregano 2-3 razy dziennie.
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Grzybice i niektóre choroby wywołane przez bakterie (jak np. : helicobakter, paciorkowce, gronkowce) sś zwykle bardzo trudne
do zwalczenia, a pierwsze efekty odczuwalne są dopiero po kilku tygodniach. Przy kuracji oczyszczającej należy spożywać większą ilość
błonnika(pieczywo razowe, otręby zbozowe) co spowoduje oczyszczenie przewodu pokarmowego z resztek pokarmowych i substancji
toksycznych.
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