Informacje o produkcie

Utworzono 19-08-2018

Olejek Goździkowy Clove Essential Oil 15ml - Young Living Essential Oils

Cena : 130,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Mieszkańcy wyspy Ternate byli wolni od wszelkich epidemii do XVI wieku kiedy duńscy
najeźdźcy zniszczyli Drzewa Goździkowe bujnie rozrośnięte na wyspie. Wielu wyspiarzy
zmarło od epidemii przywleczonej z Europy.
Eugenol - podstawowy składnik Olejku z Goździka / Clove (Syzygium aromaticum) był
używany w przemyśle dentystycznym do znieczulania dziąseł. Dr Courment pokazał i
dowiódł, że rozcieńczenie 0.05 eugenolu z Goździka wystarcza, aby zabić bakcyle Gruźlicy
(potwierdził to Dr Gattefosse w 1990 r).

Działanie:
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wysoce zwalczający mikroby,
antyseptyczny,
przeciwbólowy,
znieczulający,
bakteriobójczy,
wysoce anty-utleniający,
hemostatyczny,
anty-zapaleniowy,
przeciw zakaźny,
anty-nowotworowy,
antywirusowy,
przeciw grzybiczy,
przeciw pasożytniczy,
szeroka gama działań przeciwko bakteriom gramo-dodatnim i gramo-ujemnym,
stosowany jako ogólny środek pobudzający.
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Najsilniejszy na świecie antyutleniacz 10 786 875 punktów na skali O.R.A.C.! Chroni Mózg,
Oczy, Serce, broni przed Nowotworami !
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choroby infekcyjne,
pasożyty jelit,
gruźlica,
zapalenie dróg oddechowych,
bóle,
bóle zębów,
świerzb,
zainfekowane rany,
zapalenie okrężnicy,
pęcherza moczowego,
zakażenia jamy ustnej,
żółtaczka zakaźna,
wirusowe zapalenie nerwów,
stwardnienie rozsiane,
rak,
choroba choczkina.
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Zastosowania:

Inne zastosowania:
●

zgodnie z badaniami Dr nauk medycznych Jean Valnet olejek ten przeciwdziała chorobom zakaźnym i
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leczy artretyzm, bronchit, cholerę, cysty, infekcje zębów, czerwonkę wywołaną przez amebę, biegunkę,
gruźlicę, trądzik, omdlenia, zakłócenia funkcji tarczycy, cuchnący oddech, bóle głowy, nadciśnienie,
ugryzienia insektów, nudności, zapalenia nerwów, zapalenia skóry, reumatyzm, zatoki, raka skóry,
chroniczne choroby skóry, zabija bakterie coli, owrzodzenia, obtarcia, pokaleczenia, szybko uzdrawia
ranki ust i skóry, wirusowe zapalenie wątroby, brodawki, kurzajki, choroby limfatyczne. Ekstrakt z
goździka neutralizuje włókna azbestu nie tylko usuwa go z organizmu ale także azbest skropiony
ekstraktem tworzy silny polimer co zapobiega pyleniu cząstek azbestu (włókien) w powietrzu i nie
dostają się one do płuc (odkrycie włoskich naukowców).
Sposób użycia:
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dyfuzujemy,
stosujemy na wybrane punkty smarując je rozcieńczonym olejkiem V-6,
dajemy 1 lub 2 krople na szklankę wody i używamy jako płyn do płukania gardła,
w czystej postaci możemy smarować dłonie, stopy, dziąsła i zeby,
możemy dodawać do jedzenia lub wody jako dietetyczny dodatek,
dla higieny ust olejek wcieramy bezpośrednio w dziąsła otaczające zainfekowany chory ząb,
aby uwolnić się od uzależnienia od tytoniu umieszczamy palcem kropelkę ma języku,
przy łaskotaniu gardła, gdy mamy kaszel umieszczamy kropelkę na tyle języka.

Wpływ zapachu:
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ma uzdrawiający wpływ, służy jako umysłowy stymulant,
wzmacnia sen, jego głębokość, inspiruje i stymuluje sny i marzenia,
tworzy poczucie ochrony i odwagi.
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działa jako rozcieńczalnik krwi tak jak warfarin lub coumarin np.: 40 x silniej od aspiryny !
doskonale zapobiega udarom serca
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Cena: 130 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni
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