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Borage oil pur – 1000 mg 60 cps
NEW ROOTS
DESCRIERE
Uleiul de Borago (Borago oficinalis) cunoscut si sub
denumirea de Limba mielului sau Mierea ursului este
uleiul cel mai bogat in Acid gama-linolenic (GLA),
acidul gras esential de tip Omega 6.

Uleiul de Borago de la firma New Roots Herbal este considerat ca fiind cel mai pur de pe piata
canadiana, fiind obtinut prin presare la rece din seminte nemodificate genetic din culturi speciale,
biologice, fara ingrasaminte chimice, ierbicide sau insecticide si continand exclusiv numai uleiuri de
tip Omega-6 (Gamma-linolenic si Linoleic).
Acest ulei este un companion excelent pentru Uleiul de Primula Canadiana EPO-1000, in special
pentru femei.
Odată prelucrat de catre organism, GLA este transformat în substanțe asemănătoare hormonilor
care pot bloca inflamația. GLA pare să calmeze inflamația în ansamblu, făcându-l o opțiune de
tratament atractivă pentru artrita și alte afecțiuni inflamatorii. Natural cea mai puternică
concentrație de GLA vine din uleiul de semințe de borago (24%). O mare parte din cercetarea
științifică a fost efectuată cu suplimente bogate în GLA, ceea ce a determinat un interes semnificativ
în ceea ce privește afecțiunile de sănătate menționate mai sus, precum și pentru cei afectați de
sindromul premenstrual, maladiile benigne ale sânului, eczema, psoriazisul, obezitatea și tulburările
vasculare.
Acizii grași esențiali alimentari obișnuiți cu uleiul de semințe de borago sunt în cele din urmă
transformați în substanțe asemănătoare hormonilor cunoscute sub numele de prostaglandine.
Prostaglandinele sunt importante pentru reglementarea unei serii de funcții corporale, inclusiv
pentru:
inflamație;
umflătură;
durere la nivelul ochiului, articulațiilor sau vaselor de sânge;
secrețiile de pe membranele mucoase și viscozitatea lor;
mușchi neted și reflexe autonome;
sistemul gastrointestinal;
artere;
urechi;
inima;
retentie de apa;

capacitatea de coagulare a sângelui;
reacție alergică;
artrita reumatoida;
transmisia nervului;
producția de steroizi și sinteza hormonilor.
Uleiul de borago ameliorează disconfortul in sindromul premenstrual, endometrioza, și sânii
fibrochistici. GLA din uleiul de borago poate ajuta la reducerea crampelor și a durerii asociate cu
menstruatia. Poate reduce, de asemenea o parte din sensibilitatea sânilor pe care femeile o simt
înaintea perioadelor menstruale și calmarea inflamației asociate cu endometrioza. Mulți pacienți
care suferă de sindrom pre-menstrual au niveluri neobișnuit de scăzute de GLA, motiv pentru care
suplimentele pot ajuta foarte de mult. La femeile cu sâni fibrochistici, acizii grași esențiali pot
reduce inflamația sânilor și pot promova absorbția iodului, un mineral care se găsește adesea la
niveluri anormal de scăzute la cei cu această afecțiune.
COMPOZITIE
Ingrediente / capsula gelatinoasa %VNR*
Ulei organic presat la rece din seminte de Limba- mielului (Borage officinalis), din care:
acid gamma – linolenic GLA 24% – 240 mg
acid linoleic 37% – 370 mg
1000 mg
Capsula: din vitamina E din floarea soarelui, acoperita cu gelatina bovina, glicerina si apa
purificata 440 mg
Vitamina E ( d-alfa-Tocopherol) 1000 UI 10 mg 83%
*VNR = Valoare Nutritionala de Referinta conform Regulament 1169/2011
Nu contine: agenti de conservare, arome sau coloranti artificiali, produse lactate, gluten,, amidon,
grau, porumb, fermenti, soia, zahar. Nu s-au intrebuintat solventi, produs nealbit, nedezodorizat,
nerafinat.
ADMINISTRARE
Mod de utilizare: cate doua capsule de doua ori pe zi sau cum va recomanda specialistul.
Atentionari
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic!
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.

