Informacje o produkcie

Utworzono 19-01-2022

Olejek Frankincense - Frankincense Essential Oil 15 ml - Young Living Essential
Oils
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Cena : 490,00 zł

Producent : Young Living
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Nazwa Frankincense (Boswellia carteri) pochodzi ze średniowiecznej Francji i słowo to oznaczało
"prawdziwe kadzidło, balsamiczny zapach". Frankincense nosi przemyślane głęboko znaczenie jako
święty Namaszczający Olej (np. pomazać króla, Boży pomazaniec) na całym Środkowym Wschodzie i był
używany w religijnych ceremoniach od tysięcy lat. Był dobrze znany w czasach Chrystusa z uwagi na
jego Uświęcające i Uzdrawiające Moce i był jednym z prezentów danych Chrystusowi z okazji jego
urodzin od Trzech Mędrców będących Królami. Był używany do leczenia każdej znanej człowiekowi
choroby i stosowany na każdą ewentualność.

Frankincense w starożytnych czasach był ceniony bardziej niż złoto.
I tylko ten kto posiadał wielki zasobny majątek obfitujący zyskami mógł go posiadać na własność. Dzisiejsi
badacze odkryli, że posiada niezwykle wysoką zawartość Półtoraterpenów, które pomagają stymulować system
limbiczny mózgu (centra emocji). Równie dobrze wpływa na podwzgórze, szyszynkę i przysadkę mózgową.
Podwzgórze jest głównym ośrodkiem kontrolującym gruczoły ludzkiego ciała. Kontroluje uwalnianie wielu
hormonów włączając w to hormony tarczycy i hormony wzrostu. Frankincense jest teraz badany dalej i
używany leczniczo w wielu szpitalach Europy. Badano i dowiedziono jego zdolności do udoskonalania produkcji
ludzkiego hormonu wzrostu.

Tradycyjne użycie:
●

Olejek ten był znany także jako Olibanum lub Olej z Libanu.

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Frankincense zawiera bardzo dużo półtoraterpenów przekraczających barierę krwi w mózgu.
To zwiększa aktywność leukocytów broniących ciało przed infekcją.

Sposób użycia:

●

●

rozpylamy,
stosujemy na wybrane punkty na ciele,
dodajemy do jedzenia i wody jako uzupełnienie codziennej diety.

Wpływ zapachu:
●

●

Zwiększa duchowa świadomość i pomaga w medytacji,
Pomaga polepszyć nasze nastawienie do siebie i do otoczenia oraz podnosi na duchu, co bardzo
pomaga wzmocnić system immunologiczny.

Skład chemiczny:
●

●

●

●

●

Monoterpeny...40%,
Pineny...43%,
Limany,
Półtoraterpeny,
Alkohol terpenowy,
Borneol.
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Uwagi:

●

●

●

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
W okresie ciąży bądź karmienia piersią skontaktować się z lekarzem.
Olejek przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.

Cena: 490 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu dni 7 roboczych

