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Ulei esential de cuisoare (uz
intern) 10 ml ADAMS
SUPPLEMENTS

Uleiurile esentiale sunt lichide concentrate, care
contin compusi de aroma din plante. Acestea
sunt „esentiale” in sensul in care poarta mirosul
distinctiv al plantei din care a fost extras, sau
esenta sa. Uleiurile esentiale pentru uz intern
sunt o solutie naturala pentru mentinerea
sanatatii. Uleiul esential contine principii active
din planta din care s-a extras cu un efect
puternic si rapid.
Uleiul esential de cuisoare deriva din planta

Syzygium aromaticum, astazi este cultivat in special in Asia si exportat in toata lumea, in
forma de ulei esential. Uleiul esential de cuisoare este specific datorita antioxidantilor, care
se regasesc intr-o concentratie mai mare. Acest condiment este unul dintre cele mai vechi
cunoscute, si a ajutat omenirea in multe sensuri, incepand de la combaterea durerilor pana
la stimularea digestiei si sistemului imunitar.
Cuisoarele sunt un condiment cunoscut de peste 2.000 de ani, de cand se utiliza in China,
pentru aroma sa specifica. Se utiliza in antichitate si pentru mancaruri dar si pentru o
respiratie placuta. Proprietatile sale de ameliorarea digestiei, febrei si a problemelor
respiratorii erau cunoscute de mii de ani. La fel ca si abilitatile antifungice si
antiimflamatoare. Astazi, cuisoarele sunt inca folosita atat pentru proprietatile sale pozitive
in medicina, cat si ca un condiment, avand o aroma specifica si placuta.
Uleiul esential de cuisoare este un produs foarte impresionant, cu beneficii importante, de
la imbunatatirea circulatiei sangelui si reducerea inflamatiilor pana la reducerea acneei.
Una dintre cele mai cunoscute proprietati ale sale includ reducerea durerilor de dinti. Fiind
dovedit ca este un antiinflamator eficient si reduce durerile, de asemenea proprietatile sale
antibacteriene ajuta la prevenirea mai multor boli, motiv pentru care este ideal pentru
sanatatea sistemului imunitar.
Uleiul esential de cuisoare creat de Adams Supplements este unul dintre cele mai cunoscute
uleiuri din industrie. Se poate utiliza pentru aroma, aplicandu-se direct pe piele sau chiar de
uz intern.
Uleiurile esentiale au un infinit de efecte pozitive, insa majoritatea se pot folosi doar in uzul
extern. Cand vine vorba de cel pentru uz extern, trebuie sa fim extrem de precauti,
deoarece odata ajunse in interior pot fi toxice si pot avea efecte negative asupra corpului
uman.
- Pentru un efect mai rapid, mai eficient si mai sigur Adams Supplements au creat uleiurile
esentiale de uz intern.
- Daca pana recent uleiurile se foloseau doar pentru aromaterapie, va prezentam inovatia
care are puterea sa schimbe lumea medicinala. Uleiurile de uz intern usureaza modalitatea
de adminitrare si au mult mai multe efecte pozitive si beneficii decat uleiurile de uz extern.
Prin utilizarea interna ne putem bucura de mult mai multe beneficii a uleiului esential de
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cuisoare.
- Acest produs este compus 100% din ulei esential de cuisoare (Syzygium aromaticum), fiind
de calitate farmaceutica.
- Cuisoarele sunt cunoscute pentru efectele sale antiimflamatoare, de antioxidant si de
stimulare a digestiei. Produsul nu contine chimicale sau alte ingrediente daunatoare.

Efecte:
- mentine sanatatea pielii si reduce acneea
- remediu pentru candida
- reduce durerile de dinti
- antioxidant
- ajuta ulcerul
- simuleaza digestia
- antibacterial
- ajuta sistemul imunitar
- imbunatateste circulatia sangelui
- antiimflamator.

Uleiul esential de cuisoare ucide bacteriile care sunt vinovate pentru aparitia acneei. Una
duntre cele mai puternice efecte ale cuisoarei este in utilizarea impotriva candidei, avand
aceeasi putere ca si orice antibiotic antifungic, de asemenea are puterea de a ucide parazitii
din intestine, ajutand la mentinerea unui corp sanatos. Studiile au demonstrat abilitatea
cuisoarelor de a incetini decalcifierea dintiilor, reminalizandu-i; astfel prevenind si durerile
de dinti.

Uleiul de cuisoare are un nivel ridicat de antioxidanti, ceea ce inseamna ca ajuta la
mentinerea unui corp sanatos, fara virusuri si bacterii, respectiv incetineste imbatranirea.
De asemenea ajuta la o buna functionare a ulcerului si stimuleaza digestia. Este un puternic
antibacterian. Datorita acestor efecte benefice, uleiul esential de scortisoara ajuta sistemul
imunitar, mentinand-ul puternic.

Mod de utilizare:

Uz intern- Cate 1-3 picaturi de 3 ori pe zi amestecate cu o lingurita de miere (sau pe o
bucatica de paine, in cazul persoanelor diabetice). Se administreaza timp de 7-14 zile.


