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Olej z czarnuszki 500 ml
tłoczony na zimno
nieoczyszczony
Cena

72,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Czarnuszka jest rośliną biblijną.

W Egipcie stosowana by?a ju? kilka tysi?cy lat temu.
Olej z Czarnuszki ma du?? warto?? od?ywcz? oraz lecznicz?, jest bogaty w witamin? F, fitosterole i olejek eteryczny (tymochinony).

W świecie arabskim Czarnuszka nawet dzisiaj jest uważana za panaceum. Można tam często spotkać się ze stwierdzeniem, że „Czarnuszka leczy wszystko – oprócz śmierci”. Do dziś mówi
się o niej "złoto faraonów".
Jako środek leczniczy nasiona czarnuszki są używane od czasów starożytnych.

Olej otrzymywany jest z t?oczenia wyselekcjonowanych nasion czarnuszki siewnej. Smak lekko gorzki, intensywny korzenny zapach. Barwa przechodz?ca od miodowej do ciemnobr?zowej. Z
uwagi na wysok? zawarto?? NNKT i fitosteroli olej z czarnuszki stosowany w diecie wp?ywa korzystnie na nasz organizm przez pozytywny wp?yw kwasów rodziny n-6, widoczny w
schorzeniach uk?adu kr??enia, zw?aszcza mia?d?ycy, cukrzycy i oty?o?ci, chorobach o pod?o?u zapalnym i alergicznym jak te? obni?enie cholesterolu we krwi i zmniejszenie wch?aniania
z?ego cholesterolu przez dobroczynne dzia?anie fitosteroli.
Sk?ad:
Zawiera oko?o 16% nasyconych kwasów t?uszczowych, oko?o 58% kwasu linolowego, 25% kwasu oleinowego, poni?ej 1% kwasu alfa-linolenowego, zawiera tez kwas ikozenowy i kwas
ikozadienowy, witamin? E (tokoferole), witamin? A(karotenoidy), sterole, biotyn? oraz mikroelementy.
Zastosowanie:
Olej z czarnuszki wspomaga czynno?ci trawienne, pomocny w wzd?ciach, przy nadkwasocie i nie?wie?ym oddechu, dzia?a mikrobójczo i antybakteryjnie, wspomaga prawid?owe dzia?anie
uk?adu sercowo-naczyniowego, gdy? przeciwdzia?a odk?adaniu si? lipidów w naczyniach krwiono?nych, poprawia krwioobieg oraz normalizuje ci?nienie t?tnicze, bierze udzia? w tworzeniu
nowych komórek organizmu oraz w regeneracji organów. Oddzia?uje na uk?ad immunologiczny, wspomaga leczenie alergii i wzmacnia odporno??, pomocny w astmie, zapaleniu oskrzeli,
kaszlu, katarze siennym, liszajach, ?uszczycy, tr?dziku, bólach g?owy, stawów i z?bów.
Olej z Czarnuszki doskonale si? sprawdza w kuracjach przeciw paso?ytom, szczególnie pomocny w leczeniu grzybic.
Przydatny przy podatno?ci na infekcje i w stanach wyczerpania. Obni?a poziom glukozy we krwi i zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów i zatorów.
Olej z czarnuszki ochrania i odtruwa mi??sz w?troby.
Stosowa? tylko na zimno. ½ ?y?eczki od herbaty 2 razy dziennie.
Mo?na stosowa? do masa?u na obola?e miejsca lub do ok?adów.

Wartość odżywcza

w 100 g

w porcji: 1 łyżeczka (4g)

% RWS* w porcji

Wartość energetyczna

3700 kJ/ 900 kcal

148 kJ/ 36 kcal

2%
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Wartość odżywcza

w 100 g

w porcji: 1 łyżeczka (4g)

% RWS* w porcji

Tłuszcz

100 g

4g

6%

Kwasy tłuszczowe nasycone

16 g

1g

5%

Kwasy tłuszczowe

25 g

1g

-

58 g

2g

-

Węglowodany

0g

0g

0%

W tym cukry

0g

0g

0%

Białko

0g

0g

0%

Sól

0g

0g

0%

W tym:

jednonienasycone

Kwasy tłuszczowe
wielonienasycone

%RWS- Referencyjna warto?? spo?ycia dla przeci?tnej osoby doros?ej 8400 kJ/2000 kcal
Opakowanie 500 ml zawiera 115 sugerowanych porcji produktu
Przechowywanie: w ciemnym, ch?odnym miejscu. Po otwarciu opakowania w lodówce.
Zastosowanie: na zimno, do sa?atek, potraw lub bezpo?redniego spo?ycia.
Kraj pochodzenia: Egipt
Informacje o alergenach: mo?e zawiera?: gluten,sezam, soj?,orzechy:ziemne,laskowe,w?oskie,makadamia,migda?y

Producent: Ol’Vita Krzysztof Dziaduch
Panków 2, 58-125 Pszenno
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