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Negriol, ulei de negrilica presat la
rece 200 ml AQUANANO

Nigella sativa (Negrilica, chimen negru) este o
planta cu o larga raspandire in bazinul mediteranean
si amintita din antichitate pentru proprietatile sale
benefice. Uleiul semintelor de negrilica contine acizi
grasi saturati si nesaturati, uleiuri esentiale,
vitamine, aminoacizi, enzime si saruri minerale,
saponine si nigellone (substante specifice plantei
Nigella sativa, dintre care cea mai cunoscuta si
studiata este timoquinona).
Uleiul de negrilica este folosit in mod traditional
pentru a creste capacitatea de aparare a
organismului atat la copii, cat si la adulti. Prin

componentele sale antioxidante, antiinflamatorii, antitusive, bronhodilatatoare si nutritive, uleiul de
negrilica este un supliment foarte util pentru sanatatea aparatului respirator si poate fi un suport
optim pentru imunitate atat la copii, cat si la adulti si varstnici.
Mai mult decat atat, numeroase studii, atat de laborator, cat si clinice, arata ca uleiul de negrilica, in
special datorita continutului de timoquinona, are un efect antitumoral remarcabil, in foarte multe
linii de cancer. Nu intamplator, o afirmatie din Coran spune despre semintele acestei plante ca ele
contin un leac pentru orice boala.
Timoquinona este o substanta cu totul speciala, care pe langa efectele antioxidante are si efecte de
remodelare epigenetica, efecte care se fac simtite mai ales asupra celulelor tumorale, carora le
declanseaza apoptoza (moartea programata), prin restabilirea functionalitatii lanturilor de
semnalizare implicate in acest proces.
Uzual, dozele asa-zis de intretinere, sunt de circa 3 ml ulei pe zi (3 lingurte). În cazul bolilor grave,
precum cancerul, doza necesara de substante active (inclusiv timoquinona), se obtine din circa
25-30ml ulei, in mai multe doze, pe parcursul intregii zile.

Atentie! În cazul in care gustul este neplacut, uleiul de negrilica poate fi amestecat cu suc de
portocale, miere de albine, polen, tincturi din plante medicinale, dupa gust, si mai ales in functie de
care dintre cele enumerate mai sus sunt permise (in cazul in care suferti de o afectiune anume).
Atentie! Uzual, se gasesc spre comercializare trei sortimente relativ diferite de ulei de negrilica.
Uneori, diferentele dintre ele sunt datorate tipului de extractie, alteori sunt datorate zonei din care a
fost recoltata samanta, iar alteori, din pacate, datorita amestecarii cu alte tipuri de uleiuri (fiind
astfel falsificat). Din pacate, utilizatorului final va primi totdeauna raspunsul ca "uleiul este presat la
rece si nefalsificat", si uneori chiar si importatorul nu are alte informatii, falsurile fiind destul de
greu de depistat, mai ales datorita dependentei culorii si aromei de zona in care a fost produsa
samanta.

Mod de preparare si administrare:
Se va ingera de 1-3 ori pe zi, cu 15-20 minute inainte de masa. Daca gustul este neplacut se poate
amesteca cu putina miere de albine sau cu sucuri de fructe. A nu se depasi doza prescrisa. Produsul
nu inlocuieste o alimentatie echilibrata.

Doza zilnica: 3-30ml.
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Compozitie: Ulei din seminte de Nigella sativa, 100%

Pastrare: Se va pastra in ambalajul original, intr-un loc uscat si racoros, ferit de lumina directa a
soarelui. A nu se lasa la indemana copiilor sub 3 ani!


