Informacje o produkcie

Utworzono 19-11-2019

Olejek Majeranek - Marjoram Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils

Cena : 220,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Nazwa Majeranek / Marjoram (Origanum majorana) pochodzi od arabskiego słowa
"marjamie", oznaczającego "nieporównany". Majeranek był znany jako zioło szczęścia wśród
starożytnych Rzymian, a wśród starożytnych Greków jako "Radość gór", przypisywali mu
magiczną moc oraz uważali za afrodyzjak. Zamiast do misy kuchennej przyprawę tę wkładali
do misy ofiarnej i palili na cześć Afrodyty albo też przyprawiali nią wino, co gwarantowało
niezwykłą siłę miłosną...
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Majeranek przywieźli z Indii w rejon Morza Śródziemnego Arabowie. Do Niemiec przywędrował
prawdopodobnie w XVI wieku. Opisywał go lekarz z Frankfurtu, Lonicerus, zalecając go przy katarze,
kamicy nerkowej, w stanach wzmożonego pragnienia... Przed upowszechnieniem się uprawy chmielu
używano go także w procesie warzenia piwa. W XVI wieku wykorzystywano go jako tabakę. Majeranek
miał szerokie zastosowanie w medycynie ludowej. Przepisywano go w lżejszych schorzeniach
nerwowych, przy wszelkiego rodzaju skurczach, migrenie, bólach menstruacyjnych, bólach głowy, w
chorobach płucnych, czy kaszlu. Wierzono, że przedłuża życie a nawet pozwala uzyskać długowieczność.
Wymieniony i opisany był przez Dioskoridesa w "De Materia Medica" w 78 roku naszej ery, w pierwszym
europejskim godnym zaufania i powszechnie uznanym podręczniku, przewodniku medycznym, który
stał się wzorem, standardem zalecanego leczenia przy pomocy kuracji ziołami. Przez ponad 1700 lat
Majeranek opisany był także w Medycznej Księdze Hildegardy będącej kompilacją wczesnej Germańskiej
medycyny z najnowszymi badaniami, obserwacjami i odkryciami ówczesnej benedyktyńskiej zielarki
Hildegardy z Bingen (1098 - 1179). Benedyktyni już od IX wieku w znany sobie tylko sposób produkują
likier z majerankiem.

Sposób użycia :
●

●

●

dajemy 2-4 krople na wybrane miejsca
dajemy na czakry lub punkty Vita Flex
inhalujemy bezpośrednio , dodajemy do kąpieli
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rozpylamy przy pomocy dyfuzora
używamy jako uzupełnienia diety
mieszamy z jedna częścią oleju bazowego V-6

Uwagi:

●

●

●

W okresie ciąży, przyjmowania leków, zanim użyjesz olejku skontaktuj się z lekarzem.
Zawsze przed zastosowaniem na skórę - rozcieńczyć !
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci.
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UŻYWANY DO MASAŻU RAINDROP - ZOBACZ SZCZEGÓŁY
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Cena: 220 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7dni

