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Olej z oregano firmy Aliness. 90
kapsułek. Dzikie oregano, olej 100%
Cena

39,90 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Aliness

Opis produktu
Dzikie oregano, olej 100% x 90 kapsułek miękkich
Dzikie oregano olej 100%
90% Naturalnego karwakrolu
90 kapsułek miękkich
Suplement diety

Oregano Aliness. Składniki
Składniki: Naturalny olej z dzikiego oregano (Origanum vulgare) standaryzowany na 90% karwakrolu, składniki otoczki:
żelatyna, glicerol (substancja wiążąca), oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia, (substancja wypełniająca), woda.

Zawartość
1 kapsułka:
Dzikie oregano (standaryzowane na 90% karwakrolu) 144 mg (w tym karwakrol 130 mg)
3 kapsułki (porcja dzienna):
Dzikie oregano (standaryzowane na 90% karwakrolu) 432 mg (w tym karwakrol 390 mg)

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 1 do 3 kapsułek dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do
spożycia w ciągu dnia.
Chcąc rozgryźć kapsułkę uważaj na ostry smak olejku.
Środki ostrożności: Nigdy nie stosuj nierozcieńczonego olejku. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. Przed podaniem dziecku
zastosuj go na sobie.
Produkt nie może być stosowany, jako substytut zróżnicowanej diety.
Zaleca się stosowanie zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Oregano. Informacje
Olejek z dzikiego oregano jest bogatym źródłem witaminy A i C, flowanoidów i fenoli, w tym karwakrolu, który jest dobrze
znanym każdemu aromatem oregano.
Zawartość karwakrolu zależna jest od chemotypów roślin, podgatunków, ale także od regionu, jakości zbiorów, użytych części
rośliny, a nawet dokładnego czasu zbioru oregano.
Najbardziej popularne jest stężenie 60%-70%. Wyższe stężenia można uzyskać wyłącznie przy zastosowaniu innowacyjnych
procesów rektyfikacyjnych.
Rektyfikacja zwana też destylacją frakcyjną – z fizycznego punktu widzenia jest kaskadową destylacją (wielopoziomową), w
której każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego procesu. Proces ten powtarza się aż do
uzyskania oczekiwanego stężenia.
Niższe, jak i wyższe stężenia karwakrolu to mixy naturalnych olejków wraz z syntetycznym karwakolem uzyskiwanym z Dlimonenu. Syntetyczne oleje mają inny zapach i inaczej smakują.
Oleje z oregano, występujące, jako mix naturalnego i syntetycznego karwakolu, zawierają do 35% naturalnego oraz 65%
syntetycznego karwakrolu.
Dzikie oregano w kapsułkach marki Aliness to w 100% naturalny olej z oregano o wysokiej i wyjątkowo rzadko spotykanej
zawartości karwakrolu 90% - tylko i wyłącznie naturalnego karwakrolu.
Uzyskanie takiego stężenia możliwe jest dzięki zastosowaniu procesu „rectification/stripping” (frakcjonowanie w oparciu o
względną lotność składników) oraz zastosowanie odpowiednich części roślin do jego produkcji.
Sposób produkcji w 100% naturalnego oregano polega na procesie rektyfikacyjnym, bez użycia żadnych syntetycznych
procesów czy składników.
Kraj pochodzenia dzikiego oregano: Węgry
--

Literatura o oregano
Ryszard Grzebyk, autor książki "Rak to nie wyrok" w swoich "Raportach specjalnych: pisze tak: "Olejek eteryczny z oregano
jest jednym z najlepszych naturalnych antybiotyków, a jego najskuteczniejszą substancją czynną jest karwakrol. Stosuję go,
odkąd się o nim dowiedziałem, czyli ponad 15 lat, ma każde przeziębienie, grypę, ból gardła, zapalenie zatok, ucha, dróg
moczowych czy na początku zapalenia oskrzeli; nigdy mnie nie zawiódł. Ten jeden naturalny antybiotyk całkowicie zastępuje
całą gamę sztucznych antybiotyków, a na dodatek nie wywołuje żadnych efektów ubocznych. (...) Badania potwierdziły, że
zabija wirusy grypy, w tym ptasiej, pleśń, ponad 100 różnych bakterii w tym gronkowca złocistego, MRSA, Helicobacter pylori,
działa przeciwgrzybicznie, przeciwzapalnie, przeciw pasożytniczo oraz niszczy wirusy."
Ryszard Grzebyk "Rak to nie wyrok. Raporty specjalne", tom 2, Belize 2015, wydawnictwo Opinia Naturopaty.

OPINIE O OREGANO
Paulina Jackowska 12-11-2019
Stosujemy całą rodziną na przeziębienia i zawsze pomaga! Polecam
Kasia Gradzińska 29-11-2019
Witam, jak najbardziej polecam preparat z oregano firmy Aliness. Jest bardzo skuteczny, bardzo mocny i dobrej jakości. Od
dawna korzystam z olejku oregano. Kiedyś moje dzieci często chorowały na grypy i dostawały od lekarzy co chwile
antybiotyki. Nie mogłam na to patrzeć i zaczęłam szukać naturalnych metod leczenia i tak znalazłam oregano. Co prawda
wcześniej korzystałam z innej firmy i w kroplach, ale był duży problem, aby to podać dzieciakom. Musiałam wkrapiać to do
soku a i tak biegałam za nimi po całym mieszkaniu by to wypiły. Niedawno trafiłam właśnie na oregano z firmy Aliness, który
jest w fajnych kapsułkach, łatwych do przełknięcia. I po niedawnym sezonie grypowym muszę przyznać, że wyszliśmy z niego
bezproblemowo, co uważam za znakomitą rekomendację dla tego produktu. Polecam go wszystkim mamom, których dzieci
często się przeziębiają oraz każdemu, kto chce w naturalny sposób zadbać o odporność.
Rekomendacja Gabinetu BioMora. Medycyna Alternatywna 22-04-2020
Zajmujemy się leczeniem alternatywnym chorób przewlekłych od 2010 roku. Olejek z oregano jest jednym z najlepiej
działających naturalnych antybiotyków o bardzo szerokich możliwościach. Często mówimy o nim "domestos" ponieważ niszczy
wszystkie patogeny, jakie staną mu na drodze, od wirusów, po bakterie i grzyby, na pasożytach skończywszy. Polecamy go w
wielu problemach zdrowotnych: wszelkie zakażenia bakteryjne zarówno ostre jak i przewlekłe, w tym borelioza, przerost
grzybów z rodziny candida, zakażenie paciorkowcem, zakażenie gronkowcem, helicobacter pylori, przeziębienia, grypy.
Skutecznie pomaga na bóle gardła, kaszel, zapalenie zatok, ropne migdałki, zakażenie układu moczowego, infekcje układu
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pokarmowego . Korzystamy z olejku z oregano kilku firm i tylko je rekomendujemy. Przez lata próbowaliśmy różnych
preparatów od producentów ale nie zawsze okazywały się one skuteczne. Firma Aliness prezentuje bardzo wysoką jakość
swoich produktów, co przekłada się na pozytywne efekty lecznicze. Potwierdzają to sukcesy terapeutyczne u naszych
pacjentów. Pełna rekomendacja!

Napisz opinie o oregano firmy Aliness: kontakt@sklep-bio-natura.pl
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