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ALINESS Olej z Oregano Light 90kaps
 

Cena: 39,90 zł

Opis słownikowy

Producent MedicaLine

Rejestracja

Opis produktu
 

Składniki: oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia (extra virgin), olejek z dzikiego oregano standaryzowany na 90% karwakrolu; składniki
otoczki: żelatyna wołowa, glicerol (substancja wiążąca).

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 3 kapsułki. Nie przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Zawartość opakowania: 90 kapsułek miękkich

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią.

Działanie:

poprawia działanie układu odpornościowego
wspiera zdrowie górnych dróg oddechowych
korzystnie wpływa na proces trawienia i na zdrowie jelit
wspomaga pracę wątroby i woreczka żółciowego
poprawia funkcjonowanie układu krążenia, serca i wytrzymałość naczyń krwionośnych
przyczynia się do poprawy samopoczucia fizycznego
wykazuje właściwości antyoksydacyjne

Olejek z dzikiego oregano jest bogatym źródłem witaminy A i C, flawonoidów i fenoli, w tym karwakrolu, który jest dobrze znanym
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każdemu aromatem oregano.

Zawartość karwakrolu zależna jest od chemotypów roślin, podgatunków, ale także od regionu, jakości zbiorów, użytych części rośliny, a
nawet dokładnego czasu zbioru oregano.

Najbardziej popularne są olejki oregano o zawartości karwakrolu 60%-70%. Wyższe stężenia można uzyskać wyłącznie przy
zastosowaniu innowacyjnych procesów rektyfikacyjnych. Rektyfikacja zwana też destylacją frakcyjną – z fizycznego punktu widzenia
jest kaskadową (wielopoziomową) destylacją, w której każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego
procesu. Proces ten powtarza się aż do uzyskania oczekiwanego stężenia.

Olejki z dodatkiem syntetycznego karwakrolu

Istnieją również oleje stanowiące miksy naturalnych olejków oregano wraz z syntetycznym karwakolem uzyskiwanym z D-limonenu.
Syntetyczne oleje mają inny zapach i inaczej smakują. Oleje z oregano, występujące, jako mix naturalnego i syntetycznego karwakolu,
zawierają do 35% naturalnego oraz 65% syntetycznego karwakrolu.
Poza różnicą w smaku i zapachu, olej oregano zawierający domieszkę syntetycznego karkwakrolu jest również uboższy w cenne
składniki naturalnie występujące w roślinie.

100% naturalny olejek z oregano Aliness

Aliness Dzikie Oregano Olej Light to w 100% naturalny olej z oregano, o wysokiej zawartości 90% karwakrolu. Produkt zawiera wyłącznie
naturalny karwakrol, a tak wysokie stężenie uzyskano dzięki zastosowaniu jedynie procesu rektyfikacji, czyli frakcjonowania w oparciu o
względną lotność składników oraz dzięki wykorzystaniu odpowiednich części najwyższej jakości roślin.

Rektyfikacja jest całkowicie fizycznym procesem, co oznacza, że w jej trakcie nie są używane żadne dodatkowe substancje chemiczne.
Pozyskany w ten sposób olejek oregano jest wolny od pozostałości szkodliwych rozpuszczalników, używanych podczas tradycyjnych
ekstrakcji rozpuszczalnikowych.

Łagodny w smaku i dobry do rozgryzania!

Olejek z oregano zawarty w kapsułkach Dzikie Oregano Olej Light został rozpuszczony w naturalnej oliwie z oliwek z pierwszego
tłoczenia. Dzięki temu charakteryzuje się łagodnym smakiem, a kapsułki idealnie nadają się do rozgryzania, bez ryzyka podrażnienia
jamy ustnej i gardła.

Jedna kapsułka zawiera 14,3 mg naturalnego olejku z oregano (w tym 12,8 mg naturalnego karwakrolu) oraz 255,7 mg oliwy z oliwek z
pierwszego tłoczenia (extra virgin).

Kraj pochodzenia dzikiego oregano: Węgry
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