Dane aktualne na dzień: 25-02-2021 03:19

Link do produktu: https://www.czas-natury.pl/tarczyca-bajkalska-lisc-p-145.html

Tarczyca bajkalska liść
Cena

29,00 zł

Opis produktu
Tarczyca bajkalska - Scutellaria baicalensis
100 % Li??
Tarczyc? bajkalsk? uprawiamy w naszym rodzinnym Gospodarstwie Rolnym od wielu lat. Spogl?daj?c latem na plantacj? tarczycy bajkalskiej
mo?na uraczy? oko pi?knym widokiem barwnych, niebiesko-fioletowych kwiatów i unosz?cych si? nad nimi pracowitymi pszczo?ami. Naturalna i
wolna od chemii plantacja jest nasz? dum? i pasj?. Uprawy nie s? traktowane opryskami, lecz piel?gnowane r?czn? prac?.
Tarczyca Bajkalska jest wymagaj?c? ro?lin?. To tutaj w Baranowie pod Kruszwic?, w sercu Kujaw starannie i od lat staramy si? j? dla Pa?stwa piel?gnowa?,
aby zachowa?a swoje wszystkie, najcenniejsze w?a?ciwo?ci.
Tarczyca bajkalska to ro?lina, która wywodzi si? z kultur Dalekiego Wschodu. Ma zastosowanie w medycynie tradycyjnej i zio?olecznictwie, dba równie? o
nasz? urod?. Ro?lina ma g??bokie dzia?anie regeneruj?ce skór?, zwalcza wolne rodniki i zapobiega powstawaniu nowych.

Tarczyc? docenia si? za obecno?? flawonoidów, takich jak : bajkaliny, bajkaleiny, wygoniny, skutelareiny, a tak?e fitosteroli i kwasu benzoesowego.
Bajkalina dzi?ki silnej aktywno?ci antyoksydacyjnej nawraca zmiany wynikaj?ce z post?puj?cego starzenia si? organizmu.
ZASTOSOWANIE

Tarczyca bajkalska dzia?a przeciwzapalnie, st?d jej obecno?? w pastach do z?bów, p?ukankach do jamy ustnej oraz p?ynach do higieny intymnej. Z tarczycy
bajkalskiej otrzymuje si? wyci?gi, ekstrakty oraz surowiec na napary, nalewki oraz herbaty.
Ponadto dzia?a przeciwalergicznie, przeciwastmatycznie, przeciwmia?d?ycowo i rozkurczowo.

Poleca si? herbat? z li?ci tarczycy, któr? mo?na spo?ywa? w okresie zwi?kszonego ryzyka na przezi?bienie, b?d? podczas choroby. Wspomaga ona
odporno?? oraz usuwa grzyby, bakterie i wirusy.
Naukowe badania nad w?a?ciwo?ciami tarczycy bajkalskiej prezentuj? jej dzia?anie ochronne na komórki w?trobowe, przeciwnowotworowe,
odm?adzaj?ce, regeneruj?ce oraz poprawiaj?ce mikrokr??enie i zwalczaj?ce ?ylaki.

Tarczyca bajkalska pozytywnie wp?ywa nasz nasz zdrowy sen i spokój. Nalewka z korzenia wykazuje silne dzia?anie uspokajaj?ce, przeciwdzia?a
bezsenno?ci oraz stanom l?kowym. Jest bardzo dobrym, naturalnym ?rodkiem antystresowym i antydepresyjnym.

Zdj?cie pochodzi z w?asnej plantacji Tarczycy Bajkalskiej
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Wywar z ziela oraz wyci?g alkoholowy z korzenia Tarczycy bajkalskiej to sposób na skorzystanie z cennych dóbr natury. Je?eli spo?ywanie zió? ma sprawia?
przyjemno??, to tarczyca bajkalska jest tego najlepszym przyk?adem.
Herbata z li?ci tarczycy jest wyj?tkowa, poniewa? przywo?uje smak i zapach karmelu. Zaparzone li?cie zabarwiaj? wod? na pi?kny i wyrazisty
z?oto-br?zowy kolor.
Kraj pochodzenia: POLSKA - w?asna plantacja
Producent: Gospdoarstwo Rolne Baranowo 9 88-150 Kruszwica
Przechowywanie: w suchym i ciemnym miejscu.
Sposób u?ycia: napary,
Napar - 1 ?y?eczk? korzenia zala? szklank? wrz?tku, 5 min pod przykryciem. Pi? 2 razy dziennie.
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.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Waga: 200 g
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