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Jeżówka Purpurowa odporność
korzeń cały
Cena

13,00 zł

Opis produktu
Je?ówka purpurowa - Echinacea
Je?ówka purpurowa uprawiana jest w naszym Gospodarstwie Baranowo od lat. Naturalna i wolna od chemii plantacja jest nasz? dum? i
pasj?. Uprawy nie s? traktowane opryskami, lecz piel?gnowane r?czn? prac?.
Suszony korze? Je?ówki purpurowej, który znajduje si? w naszej ofercie pochodzi wy??cznie
z naszych, polskich plantacji.
Je?ówka purpurowa jest ro?lin? znan? od wieków, wywodz?c? si? z terenów Ameryki Pó?nocnej. Z powodzeniem uprawiana w Polsce cieszy oko pi?knym
purpurowym kwiatem. ?W lecznictwie wykorzystywany jest zarówno jej korze? i ziele. Korze? posiada zdecydowanie silniejsze dzia?anie ni? ziele.
Najcz??ciej stosuje si? j? wewn?trznie.

Bogactwo sk?adników Je?ówki Purpurowej wykorzystuj? zwolennicy medycyny naturalnej, jak równie? naukowcy, który przygl?da? si? zastosowaniom
leczniczym, dzia?aniu i imponuj?cym w?a?ciwo?ciom tej ro?liny.

Zdj?cie pochodzi z w?asnej plantacji Je?ówki Purpurowej.

Liczne badania wykaza?y, i? Echinacea jest nieocenionym ?rodkiem immunostymuluj?cym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i antywirusowym.

Ta wspania?a ro?lina farmaceutyczna jest bardzo skuteczna w walce z przezi?bieniem. Za?yta w pocz?tkowym stadium szybko likwiduje
chorob?. Dodatkowo wzmacnia naturaln? odporno?? organizmu, mobilizuje jego uk?ad immunologiczny i zdecydowanie przyspiesza regeneracj?.
Warto?ciowe sk?adniki je?ówki stymuluj? uk?ad odporno?ciowy do „oczyszczania organizmu" z chorobotwórczych drobnoustrojów i patogenów. Ma
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tak?e zdolno?? hamowania infekcji górnych dróg oddechowych.
Je?ówka purpurowa jest uwa?ana za najskuteczniejszy ?rodek odtruwaj?cy uk?ady kr??enia, limfatyczny i oddechowy.
Ro?lina jest bardzo pomocna w uci??liwych symptomach „grypy ?o??dkowej”. Mo?liwe jest przygotowanie nalewki z je?ówki, która pomaga w ogólnym
os?abieniu i z?ym samopoczuciu.

Zastosowanie

Stosowana wewn?trznie pomaga w trakcie infekcji grzybiczych i bakteryjnych, stanów zapalnych, chorób skórnych, wolno goj?cych si? ran i czyraków.
Stosowana zewn?trznie pos?u?y przy leczeniu tr?dziku, opryszczki, oparzeniach oraz ?uszczycy. Je?ówka jest ro?lin? przyjazn? dla ka?dego rodzaju skóry,
dba o jej elastyczno?? oraz przeciwdzia?a powstawaniu wyprysków oraz zmarszczek.
Stosuje si? j? w wywarach, naparach, odwarach, nalewkach i tonikach do przemywania skóry.
Korze? mo?na równie? sproszkowa? i przyjmowa? w sypkiej postaci.

Przeciwwskazania:

Nie stosowa? je?ówki u ludzi z przeszczepami, ze wzgl?du na bardzo silne wzmacnianie uk?adu odporno?ciowego (ryzyko odrzucenia przeszczepu) oraz przy
cukrzycy, gru?licy, bia?aczce, stwardnieniu rozsianym, AIDS, a tak?e podczas ci??y.
Alergeny
Z uwagi na obecno?? innych surowców w naszym gospodarstwie, nie mo?emy wykluczy? obecno?ci alergenów: gluten i produkty pochodne, orzechy, soja,
seler, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam.

Kraj pochodzenia:
POLSKA - w?asna plantacja
Producent: Gospdoarstwo Rolne Baranowo 9 88-150 Kruszwica

Przechowywanie: W suchym i ciemnym miejscu.
Sposób u?ycia: Napary, Odwary.
Napar - 1 ?y?eczk? korzenia zala? szklank? wrz?tku, 5 min pod przykryciem. Pi? 2 razy dziennie.
Odwar - 1 ?y?k? zagotowa? w 1 szklance wody, w garnku, gotowa? pod przykryciem 15 min. Odstawiamy na 15 min, cedzimy. Pijemy 2 razy dziennie, maksymalnie 10 dni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Waga: 100 g , 200 g , 500 g , 1 kg
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