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Ulei esential de grapefruit (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 grapefruit este un ulei relaxant care pastreaza pielea curata (mai ales
tenul gras). Are un rol revitalizant, purifica aerul si stimuleaza sistemul nervos.

Uleiul esential de grapefruit este un ingredient potrivit pentru ingrijirea tenului gras, pentru
tratamente capilare si pentru retentii  de apa. Este un bun dezinfectant: are proprietati
antibacteriane si antivirale. De asemenea, este foarte benefic pentru tratarea rigiditatii, a
crampelor si a problemelor musculare.

Uleiul esential de grapefruit pentru uz intern creat de Adams Supplements este unul dintre
cele mai cunoscute uleiuri din industrie. 

Beneficii:

Sporirea pierderii  in  greutate.  Uleiul  esential  de  grapefruit  ajuta  metabolismul  si
reduce apetitul, fiind un ajutor de nadejde in slabire.
Excelent diuretic si stimulant limfatic.
Antibacterial natural, ajuta in eliminarea bacteriilor din organism.
Antifungic.
Previne si elimina infectiile.
Reduce anxietatea.
Reduce stresul si reduce presiunea arteriala in mod natural.
Reduce migrenele.
Reduce pofta de ducle.
Sporeste circulatia sangelui si reduce inflamatiile.
Ajuta digestia.
Este un energizant natural si ajuta la buna functionare a creierului.
Lupta impotriva acneei si imbunatateste aspectul pielii.
Ofera stralucire parului.

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,
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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
grapefruit.

India exporta cantitati mari de uleiuri esentiale. India este cel mai mare producator de
uleiuri esentiale, inclusiv cel de grapefruit, astfel fiind recunoscuti ca cei mai profesionisti in
prepararea acestuia. De cand se produc uleiurile de uz intern precum cel de la Adams
Supplement, procesul de producere utilizeaza ultimele inovatii, pentru a atinge cerintele
consumatorilor, si pentru a ne bucura de multumirea acestora.

Acest  produs  este  compus 100% din  ulei  esential  de  grapefruit,  fiind  de  calitate
farmaceutica.
Produsul nu contine chimicale sau alte ingrediente daunatoare.
Tara de origine al acestui produs este India.


