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GARDŁOSEPT A11 spray 10ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis produktu
 

GARDŁOSEPT A11 spray 10ml

Gardłosept to suplement diety w postaci sprayu do gardła i jamy ustnej zawierający połączenie olejków: oreganowego, laurowego, z
kurkumy, z kory cynamonowca kamforowego, szałwiowego, z goździkowca korzennego oraz majerankowego. Dzięki działaniu 
ochronnemu i nawilżającemu na błonę śluzową jamy ustnej, gardła i krtani preparat łagodzi odczucie suchości, pieczenia i podrażnienia,
szczególnie w czasie przełykania. Wzmaga wydzielanie śluzu, zwłaszcza przez błony śluzowe górnych dróg oddechowych oraz udrażnia
drogi oddechowe.

Składniki zawarte w preparacie:

Oregano ( Origanum vulgare hirtum)
Olejek z oregano zwiększa skuteczność działania naturalnych mechanizmów obronnych organizmu ze względu na zawartość cennych
olejków eterycznych, a także takich składników jak tymol i karwakrol. Jest bogaty we flawonoidy, kwasy fenolowe, terpenoidy, garbniki,
fitosterole, witaminy A i C oraz sole mineralne. Utrzymuje układ oddechowy w dobrej kondycji.

Wawrzyn szlachetny ( Laurus nobilis L. – Liście Laurowe)
Jest rośliną z rodziny wawrzynowatych powszechnie znaną jako liść laurowy. Dobroczynne działanie liści laurowych ma swoje źródło w
bogactwie substancji czynnych, które się w nich kryją, czyli olejków eterycznych. Do produkcji olejku stosuje się świeże liście laurowe,
najbogatsze w olejki eteryczne. Liść laurowy w postaci olejku ma przenikliwy zapach, który pozwala lepiej oddychać.

Kurkuma ( Curcuma longa L.)
Współczesne badania jednoznacznie potwierdzają, że związki czynne zawarte w kurkumie, w tym kurkumina i turmeron, mają silne
działanie antyoksydacyjne, przeciwutleniające i oczyszczające. Kurkumina hamuje ekspresję genów, które odpowiedzialne są za
tworzenie białek biorących udział w procesie zapalnym. Korzystnie wpływa na gardło.

Cynamonowiec kamforowy (Cinnamomum Camphora L.)
Cynamonowiec kamforowy jest źródłem kamfory. Kamforę stosuje się jako środek pobudzający centralny system nerwowy i serce.
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Stymuluje krążenie krwi w organizmie i ułatwia oddychanie.

Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.)
Liście szałwii zawierają znaczne ilości olejku eterycznego, który zawiera m.in. tujon, cyneol, kamforę i pinen. Ponadto szałwia zawiera
garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne, gorycze, duże ilości witaminy B1 i C, witaminy PP oraz karoteny (witaminy A) i minerały: wapń,
magnez, potas, sód, cynk, żelazo.
Olejek z szałwii ma działanie przeciwdrobnoustrojowe, posiada kojące działanie na błonę śluzową jamy ustnej i gardła, przy podrażnieniu
gardła i przełyku oraz strun głosowych, a także wspomaga utrzymanie zdrowych dziąseł.

Majeranek (Origanum majorana)
Najważniejszym składnikiem biologicznie czynnym ziela jest olejek eteryczny. Przeciwutleniacze zawarte w olejku majerankowym
usuwają szkodliwe rodniki z organizmu. Zawiera związki przeciwdrobnoustrojowe: alfa-terpinen, gamma-terpinen, p-cymen, 4-terpineol,
sabinen, linalool, borneol, trochę karwakrolu, eugenol, saponiny, białka (13%), witaminy i sole mineralne.
Majeranek działa osłaniająco, przynosi ulgę, łagodzi uczucie dyskomfortu gardła, jamy ustnej i krtani a także posiada właściwości
łagodzące, uspokajające i rozluźniające.

Skład:
Oliwa z oliwek extra virgin; olejek z oregano (Origanum vulgare). olejek z liści wawrzynu szlachetnego ( Laurus nobilis L.); olejek z kłącza
kurkumy (Curcuma longa L); olejek z kory cynamonowca kamforowego ( Cinnamomum Camphora L.); olejek z szałwi lekarskiej (Salvia
officinalis L.); olejek z goździkowca korzennego (Eugenia caryophyllus), olejek z majeranku (Origanum majorana L.).

Zawartość składników 1 dozowanie:
Olejek z oregano - 1,07mg w tym karwakrol - 0,93mg
Olejek z liść i wawrzynu szlachetnego - 0,79mg
Olejek z kłącza kurkumy - 0,62mg

Dawkowanie:
Jedno naciśnięcie pompki dozującej 3 razy dziennie na tylną ścianę gardła.
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