Informacje o produkcie

Utworzono 05-12-2021

Olejki Biblijne - Oils of Ancient Scripture Kit - Young Living Essential Oils
Cena : 1.350,00 zł
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Producent : Young Living
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Główne Olejki w Starożytnych Pismach - jest ponad 600 wzmianek w Biblii o olejkach
eterycznych i/lub roślinach aromatycznych, z których były one pozyskiwane.

10 podstawowych olejków w Biblii jest wymienionych poniżej w porządku od:

●

najczęściej wspominanych: Myrrh - ( 156x )
do najmniej: Rose of Sharon - ( 3x )
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●

1. MYRRH
Wspomniany 18x bezpośrednio + 138x pośrednio = 156x

Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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Skład chemiczny: półtoraterpeny 62%

2.FRANKINCENSE

Wspomniany 22x bezpośrednio + 59x pośrednio = 81x
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Skład chemiczny: monoterpeny 42%, półtoraterpeny 8%
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3.CEDARWOOD

Wspomniany 5x bezpośrednio + 65x jako drzewo/drewno = 70x

Skład chemiczny: półtoraterpeny -98%
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4. CASSIA
Wspomniany 3x bezpośrednio + 65x pośrednio = 68x

5.
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Skład chemiczny: aldehydy, estry, fenylopropanoidy

ONYCHA (FRIARS BALM/BENZOIN)
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Wspomniany 1x bezpośrednio + 54x pośrednio = 55x
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Skład chemiczny: aldehydy, fenylopropanoidy

6. HYSSOP

Wspomniany 12x bezpośrednio = 12x
Skład chemiczny: ketony fenoli 50%, monoterpeny 30%, półtoraterpeny- 5-10%
Wygenerowano w programie www.oscGold.com
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8. MYRTLE
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7. ALOES ROYAL HAWAIIN SANDALWOOD

Wspomniany 6x bezpośrednio = 6x
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Skład chemiczny: monoterpeny 25%, półtoraterpeny 9%

9. CYPRESS
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Wspomniany 1x bezpośrednio + 4x pośrednio = 5x
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Skład chemiczny: monoterpeny 28%, półtoraterpeny 25%

10. ROSE OF SHARON (CISTUS/ROCK ROSE)

Wspomniany 1x bezpośrednio + 2x pośrednio = 3x
Skład chemiczny: monoterpeny 54%

Olejki biblijne zawierają głównie trzy grupy składników: półtoraterpeny, monoterpeny i fenylopropanoidy. Jest ponad 10,000 rodzajów półtoraterpenów,
ponad 2,000 rodzajów monoterpenów i setki fenypropanoidów.

at

Fenylopropanoidy są antyseptyczne i oczyszczają ściany receptorów.
Półtoraterpeny natleniają, poprawiają nastrój i przeprogramowują źle zapisane informacje w DNA. Monoterpeny są nieprzyjazne dla drobnoustrojów i
przeprogramowują komórki z właściwymi informacjami.
Półtoraterpeny można znaleźć w:

●

●

●

●

●

Cederwood 98%,
Myrrh 62%,
Cypress 25%,
Hyssop 20%,
Myrtle 9%,
Frankincense 8%.
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Jeśli chodzi o monoterpeny, główna to alfa pinen znaleziony w:

●

●
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Rose of Sharon 50%,
Frankincense 40%,
Cypress 28%,
Myrtle 25%

Półtoraterpeny i alfa pinen podnoszą na duchu jak również ich właściwości utlenianiające tworzą środowisko uniemożliwiające przeżycie komórek rakowych.
Wspomagają one także bardzo efektywnie system immunologiczny i wzmacniają naturalne zdolności obronne organizmu.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Fenole oczyszczają ściany receptorów komórkowych i przynoszą równowagę hormonalną oraz właściwe funkcje organizmu. Współczesne badania wykazały,
że cynamon jest skuteczny w zwalczaniu niektórych bakterii jak Penicylina i Ampicylina. Monoterpeny i Kamfeny znalezione w Rose of Sharon sa
wirusobójcze, mogą oczyszczać układ krążenia i ściany receptorów. Dlatego też, olejki z Biblii służą na wszystkich poziomach: duchowym, emocjonalnym,
mentalnym i fizycznym.

Zestaw 10 olejków Biblijnych w buteleczkach o pojemności 5ml.
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Cena: 1350 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 7 dni

