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BONIFRATERSKI OLEJ ŻYWOKOSTOWY Z BOSWELIĄ 100ml
 

Cena: 17,90 PLN

Opis produktu
 

Bonifraterski olej żywokostowy z boswellią 100ml
Bonifraterski olejek żywokostowy z boswellią jest ciekawym produktem polecanym na poprawę kondycji skóry oraz polepszenie
kondycji kostno-stawowej. W buteleczce znajduje się 100ml wyciągu z korzenia z żywokostu na bazie oleju rzepakowego z dodatkiem
ekstraktu z boswelli. Olej stosujemy na skórę w okolicy stawów oraz na obolałe miejsca. Z powodzeniem może być stosowany także do
odprężającego masażu.

Aktywnymi składnikami produktu są wyciągi z żywokostu lekarskiego (Symphytum officicinale) oraz z boswelli (Boswellia serrata).
Nośnikiem jest olej wytłaczany z nasion rzepaku.

Korzeń żywokostu jest surowcem roślinnym tradycyjnie stosowanym na stawy oraz skórę. Względem stawów wykazuje działanie
przeciwbólowe oraz przeciwzapalne, a także wspomaga nasze ciało podczas leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Dodatkowo,
pomaga w walce z bólem kręgosłupa, ma też pozytywny wpływ podczas zrastania się złamanych kości. W średniowieczu, żywokost
został nazwany przez św. Hildegardę z Bingen Consolida, od łacińskiego słowa consolidare. Oznacza ono łączyć, a sama święta używała
go w leczeniu urazów kości.

Korzeń żywokostowy ma również bardzo korzystny efekt wspomagający skórę naszego ciała, dzięki naturalnie występującej alantoinie,
która jest roślinną pochodną mocznika, o znakomitym działaniu zmiękczającym naskórek. Olejek stosowany na skórę pomaga przy
zabliźnianiu się ran, łagodzi podrażnienia, może być stosowany przy łuszczycy, oraz zapobiega powstawaniu odleżyn.

Boswelia (Boswelia serrata) to pochodząca z Indii roślina zwana także kadzidłowcem. Jej żywica, po zestaleniu tworzy bryłki zwane
olibanum, które są stosowane jako kadzidło, wielokrotnie wymieniane w Piśmie Świętym. Olibanum ma udowodnione naukowo działanie
przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz wspomagające przy leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest ono tradycyjnie stosowaną
substancją w medycynie indyjskiej – Ajurwedzie.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://apteka.bonifratrzy.pl


 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

 

Naturalny skład:

Olej rzepakowy, ekstrakt z korzenia żywokostu leczniczego, ekstrakt z boswelli.

Właściwe stosowanie oleju żywokostowego:

Smarować kilka razy dziennie obolałe miejsca oraz okolice stawów, aż do wchłonięcia.
Tylko do użytku zewnętrznego.
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