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Ulei esential de cimbru a6 100%
pur definit botanic si biochimic 10
ml FARES

 Beneficii

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

100% Natural. Obținut prin distilare cu aburi.

100% Verificat. Definit biochimic și botanic. Constă în cunoașterea exactă a speciei plantei
aromatice din care se obține uleiul esențial și determinarea precisă, prin analize cromatografice, a
constituenților biochimici cu desemnarea componentului majoritar.

    prezintă activitate antibacteriană;
    ușurează expectorația;
    ajută la calmarea iritațiilor gâtului și faringelui;
    contribuie la apărarea naturală a organismului, susținând sistemul imunitar;
    ușurează digestia.

Arii de acțiune: Balonare | Diaree | Gât iritat | Nas înfundat | Paraziți intestinali | Prostată |
Respirator | Urinar

    Descriere
    
Vechii egipteni îi cunoșteau proprietățile conservante și de aceea îl foloseau în tehnicile de
îmbălsămare. Hippocrate, cel mai vestit medic al Greciei Antice, considerat „părintele medicinei” și
mai apoi Dioscorides în Roma Antică – a cărui scriere, De Materia Medica este astăzi precursoarea
farmacopeilor moderne și totodată un valoros atlas botanic – au descris proprietățile benefice ale
cimbrului. Mirosul foarte plăcut, dar și faptul că numele vine din grecescul „thymos” care înseamnă
„a parfuma” ne lasă să credem că anticii îl foloseau nu numai pentru sănătate, dar și pentru
frumusețe.

Tip produs: Supliment alimentar

Greutate netă: 10 ml

Condiții de păstrare: La loc uscat și la temperatura mediului ambiant
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    Ingrediente
Ulei esențial de cimbru (Thymi aetheroleum) obţinut prin distilare cu aburi din partea aerienă a
plantei Thymus vulgaris L.

Chemotipat în timol.

    Mod Administrare

Uz intern: dozele recomandate (conform tabelului) se amestecă cu o linguriţă de miere.

Uleiul se administrează timp de 7-14 zile. Cura se poate repeta după o pauză de 2 săptămâni.

Uz extern: inhalaţii, candela de aromaterapie, masaj, soluţie otică.

Contraindicatii: nu se recomandă femeilor însărcinate şi mamelor care alăptează, copiilor sub 7 ani
şi în caz de hipersensibilitate la cimbru.

Uleiul esenţial de cimbru este iritant pentru mucoase de aceea se foloseşte întotdeauna diluat!

Evitaţi supradozarea, abuzul şi contactul cu ochii.


