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Ulei esential de oregano r53 100%
pur definit botanic si biochimic 10
ml FARES

 Beneficii

100% Pur. Nu este amestecat cu alte uleiuri esențiale sau componente sintetice și nici cu uleiuri
vegetale grase sau cu uleiuri minerale. Fără solvenți chimici.

100% Natural. Obținut prin distilare cu aburi din partea aeriană a plantei Origanum vulgare.

100% Verificat. Definit biochimic și botanic prin analize cromatografice.

Chemotipat în: carvacrol.

    susţine sănătatea aparatului respirator;
    facilitează digestia şi contribuie la confortul digestiv;
    ajută la funcţionarea normală a vezicii biliare;
    susţine sănătatea cardiovasculară îmbunătăţind funcţionarea inimii, întărind şi crescând
elasticitatea pereţilor vaselor de sânge, a capilarelor.

    Descriere

Ulei esențial de oregano sălbatic se extrage din specia Origanum vulgare, cunoscută la noi ca
șovârv, fiind o plantă cu miros aromatic agreabil.

Oregano a fost descris în Antichitate de Dioscorides şi Aristotel, folosit ca remediu de Hippocrate şi
Paracelsus.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

Condiții de păstrare: La temperatura mediului ambiant, ferit de acţiunea direct a razelor solare.

    Ingrediente

Ulei esențial de oregano sălbatic (Origani aetheroleum) chemotipat în carvacrol, obţinut prin
distilare cu aburi din partea aeriană a plantei Origanum vulgare.
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    Mod Administrare

Uz intern:

Copii 7-14 ani: 1-2 picături de 3 ori pe z.

Adulți: 3 picături de 3 ori pe zi.

Se folosește timp de 7-14 zile. Se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

Cantitatea de ulei recomandată se amestecă cu o linguriță de miere sau sirop.

Uz extern:

Inhalații:

3-4 picături de ulei esențial:

- se pun într-un vas cu apă fierbinte și se inspiră timp de 5-10 minute stând aplecat peste vas cu
capul acoperit cu un prosop;

- se difuzează în încăpere cu ajutorul unui difuzor sau pulverizator;

-se aplică pe un șervețel sau dischetă de bumbac.

Masaj:

1-2 picături de ulei esențial se amestecă cu 10 ml ulei gras (măsline, sâmburi de struguri, etc.). După
masaj uleiul nu trebuie îndepărtat prin spălare timp de 6-8 ore.

Atenţionări

Nu se folosește nediluat.

Nu se recomandă, în uz intern, în caz de ulcer gastro-duodenal, gastrită, femeilor însărcinate și
mamelor care alăptează, copiilor sub 7 ani și în caz de hipersensibilitate la oricare dintre
ingredientele produsului.

Evitaţi supradozarea, abuzul și contactul cu ochii.

 Asocieri recomandate:

Pentru ușurarea respirației puteți face inhalații cu acest ulei combinat cu unul sau mai multe dintre
următoarele uleiuri esențiale: Eucalipt-R19, Pin-R21, Rozmarin-A11, Mentă- R20.

 


