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SOLGAR OLEJ Z DZIKIEGO OREGANO 60 Kapsułek
 

Cena: 70,28 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent SOLGAR

Opis produktu
 

SOLGAR OLEJ Z DZIKIEGO OREGANO, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Całe bogactwo olejków eterycznych, które zatroszczą się o Twój układ odpornościowy i oddechowy, znajduje się w suplemencie diety
Olej z dzikiego oregano. Produkt pomoże również w dolegliwościach związanych z trawieniem.

**Składniki:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:
Mieszanka dzikiego oregano (nie mniej niż 70% karwakrolu i maksymalnie 6% tymolu) – 175 mg
zawiera: oliwa z oliwek „Extra Virgin”, olejek z dzikiego oregano – 17,5 mg
Składniki:
mieszanka dzikiego oregano zawiera: oliwa z oliwek „Extra Virgin”, olejek z dzikiego oregano; otoczka kapsułki: żelatyna (zwierzęca),
glicerol (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego).

**Działanie:**

Korzystne dla zdrowia właściwości oregano są znane od stuleci. Dziś, dzięki suplementowi diety Olej z dzikiego oregano, można
wykorzystać w pełni całe naturalne dobrodziejstwo tej rośliny. Oregano pospolite charakteryzuje się najwyższą zawartością olejków
eterycznych, które ekstrahowane są bez użycia rozpuszczalników. Oregano wspiera organizm na kilka sposobów – ułatwia trawienie
oraz wspomaga układ oddechowy i odpornościowy. Substancjami aktywnymi biologicznie są: związki fenolowe, tymol i karwakrol. Dwie
ostatnie wykazują działanie bakteriostatyczne i przeciwgrzybicze, dzięki czemu wspierają nie tylko układ oddechowy, ale i umożliwiają
utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej w jelicie. Oregano to także silny przeciwutleniacz, chroniący komórki przed stresem
oksydacyjnym. Korzystny wpływ na stan organizmu posiadają ponadto: triterpenoidy, zwłaszcza kwas oleanolowy, sterole, kwas L-
askorbinowy i beta karoten.
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**Zalecane spożycie:**

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: dorośli: 1 kapsułka, najlepiej zażywać po posiłku lub stosować wedle zaleceń lekarza.

**Wielkość opakowania:**

60 kapsułek

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na składniki produktu.
Kobiety w ciąży, matki karmiące i osoby zażywające leki lub chore (również dzieci), powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się
z lekarzem.

**Producent:**

Solgar Polska Sp. z o. o. 
ul. Skoroszewska 12
02-495 Warszawa

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w
sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić
zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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