Informacje o produkcie

Utworzono 30-06-2022

Olejek Szałwia - Sage Essential Oil 15 ml - Young Living Essential Oils
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Cena : 195,00 zł
Producent : Young Living
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :
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Szałwia (Salvia officinalis) ma ostry, ziołowy aromat. Znana jest jej zdolność do wyostrzenia
zmysłów i centrów witalnych ciała. Wspiera metabolizm. Jest przydatna dla poprawy pracy
układu oddechowego, rozrodczego, nerwowego i innych układów organizmu. Szałwia może
pomóc w radzeniu sobie z rozpaczą i psychicznym zmęczeniem. Stosuje się ją tradycyjnie w
Europie przy dolegliwościach skórnych.

Olejek Szałwiowy działa niewątpliwie antybakteryjnie, fungistatycznie (hamująco na rozwój grzybów),
wirusostatycznie, ściągająco, hamująco na wydzielanie potu i łoju. Podany doustnie skutecznie leczy
objawy nieżytu żołądka i jelit, hamuje biegunkę. Fenolokwasy zawarte w szałwii mają właściwości
antyoksydacyjne. Olejek poprawia samopoczucie psychiczne i działa przeciwzapalnie. Szałwia
wykazuje aktywność antyandrogenną i estrogenną, dlatego polecana jest w okresie przekwitania u
kobiet oraz w leczeniu trądzików i łysienia na tle hiperandrogenizmu. Ze względu na hamowanie
androgenów i silny wpływ przeciwzapalny nadaje się do leczenia przerostu gruczołu krokowego.

Olejek Szałwiowy zastosowany na skórę i błony śluzowe wpływa przeciwzapalnie, przeciwropnie,
przeciwwysiękowo, przeciwświądowo i ściągająco. Hamuje rozwój mikroorganizmów patogennych.
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Zastosowanie lecznicze:
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ściągające,
antyseptyczne,
hamujące zapalenia,
dezodorujące,
odstraszające insekty,
do codziennej pielęgnacji skóry,
w okresie menopauzy,
do kąpieli stóp przy mocno pocących się stopach.

Skład chemiczny:
●

W Olejku Szałwiowym z Salvia officinalis występują tujon (przeciętnie 20-40%), kamfer (14-37%),
1,8-cyneol (6-16%), alfa-pinen, kamfen, borneol, octan bornylu (ok. 5%), linalol, wiridiflorol, humulen,
kariofilen, epoksydy dwuhydrokariofilenu (kariofileno-epoksydy). W surowcu są obecne diterpeny
(kwas karnozolowy, karnozol), 12-metyloeter kwasu karnozolowego; abietanoditerpeny (rozmanol,
galdosol, epirozmanol, rozmadial, atuntzensin A = atuncenzyna A); trójterpeny (pochodne kwasu
ursolowego), kwas rozmarynowy i jego pochodne (kwas salwianolowy K i L, kwas sagerininowy, kwas
melitrynowy A, kwas metylomelitrynowy A, sagekumaryna); flawonoidy (luteolina, apigenina,
genkwanina, hispidulina, salwigenina, eter metylowy salwigeniny), polisacharydy, garbniki. Olejek
może zawierać nawet 50% mieszaniny alfa- i beta-tujonu, przy czym 2/3 stanowi alfa-, a 1/3 beta-tujon.

Wskazania:
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stany zapalne,
nieżyty,
stany skurczowe przewodu pokarmowego,
stany zapalne jamy ustnej, gardła, dziąseł,
stany zapalne narządów płciowych i odbytu,
stany zapalne skóry i oczu,
nadmierne pocenie się,
łojotok,
łupież tłusty,
ropnie na skórze owłosionej,
trądzik,
działa na skórę antyandrogennie i estrogennie.
przerost gruczołu krokowego.
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Uwagi:
●

Kobiety w ciąży użycie olejku powinny skonsultować z lekarzem.

Cena: 195 PLN Dostępność: na magazynie, dostawa w ciągu 5-7 dni

w

at

er
m
ar
k

Informacje o produkcie

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

