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OLEJEK CZOSNKOWY 1mg (SOLGAR) 100 kaps.
 

Cena: 46,22 PLN

Opis produktu
 

OLEJEK CZOSNKOWY (SOLGAR) 1mg 100 kaps.

Właściwości:

Działanie przeciwbakteryjne - jego aktywność przewyższa skuteczność niektórych antybiotyków. Frakcja olejku czosnkowego
znana alicyną oddziaływuje skutecznie na szereg chorobotwórczych organizmów, jak wirusy (np. grypy), bakterie (np.
Staphylococcus, Salmonella), grzyby (np. Candida albicans) oraz niektóre pasożyty.
Działanie przeciwzakrzepowe - dzięki zawartości alicyny zapobiega nadmiernej krzepliwości krwi oraz zwiększa jej zdolność do
rozpuszczania skrzeplin, zapobiegając udarom i wylewom krwi do mózgu.
Działanie przeciwmiażdżycowe - spożywanie olejku czosnkowego obniża ogólny poziom cholesterolu i poprawia korzystnie
proporcje między jego dobrą (HDL), a złą (LDL) frakcją. To działanie wraz z właściwościami przeciwzapalnymi czyni go
skutecznym środkiem obniżającym ciśnienie we krwi.
Działanie obniżające poziom cukru we krwi - alicyna (składnik olejku czosnkowego), dzięki zawartym w niej związkach siarki,
zapobiego destrukcji insuliny w wątrobie, jednocześnie stymulując jej wytwarzanie.
Działanie przeciwkatarne - wysoki poziom siarkowych związków w olejku czosnkowym Solgara zapobiega nadmiernemu
gromadzeniu się śluzu w komorach nosa oraz na błonach śluzowych płuc. W połączeniu z działaniem bakteriobójczym jest to
przyczyną szerokiego stosowania czosnku w przypadkach infekcji dróg oddechowych.
Działanie wzmacniające odporność organizmu - olejek czosnkowy pobudza układ komórek odpornościowych tzw. "naturalnych
zabójców", podnosząc ich aktywność i skuteczność.
Działanie przeciwzapalne - siarkowe komponenty olejku czosnkowego hamują wyzwalanie różnych substancji powodujących
stany zapalne. Dopomaga w tym specyficzna funkcja czosnku jako przeciwutleniacza.
Działanie przeciwnowotworowe - czosnek pobudza aktywność cytostatyczną organizmu, która stanowi barierę obronną przeciw
niektórym komórką rakowym.

Skład:
Zawiera 1 mg czystego olejku czosnkowego.
W skład produkt Solgara wchodzi również olej z krokosza barwierskiego zawierający głównie nienasycone kwasy tłuszczowe (ok. 90%) w
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tym wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega 6 (ok. 16%).
Inne substancje:
Otoczka kapsułki: żelatyna (wołowa), gliceryna roślinna (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego)
Produkt nie zawiera:
pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji przedłużających trwałość, aromatów,
barwników. Produkt bezglutenowy.

Dawkowanie:
Osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza.
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