Lenmagolaj

Máriatövismag-olaj

Mákolaj

A len számít az omega-3 és omega-6 zsírsav elsõdleges forrásának! Sejtvédõ, antioxidáns, segíti a zsírégetést (elhízás), az oxigénellátást,
enyhíti az izomfájdalmat, begyulladt izületek
(arthritisz), -akut reumabetegségek esetén a lenolaj fogyasztása ajánlott, mert linolajsav tar talma extrém magas, használják: székrekedésre,
herpeszre, bõrproblémákra, (ekcéma, pikkelysömör) rák. Segíti továbbá a test összes sejtjének membránképzését, így védve azokat a káros
behatásoktól. A legújabb kutatások szerint a lenmagolaj hathatós védelmet nyújthat a szív- és
érrendszer számára azzal, hogy javítja az artériás keringést, az artériák mûködését és az
energiatermelést, szabályozza a koleszterinszintet, csökkenti a magas vérnyomást, a vérsûrûség természetes csökkentõje. Alacsonyan
tartja a vérzsírok szintjét, illetve segít abban,
hogy az erek megõrizzék rugalmasságukat és
védik õket a gyulladásoktól, tehát elõsegítik a jó
vérkeringést. Termogén hatása miatt segíti a zsírégetést!

A máriatövis legjelentõsebb hatása az, hogy a
májat erõsíti, segít semlegesíteni vagy hatástalanítani a gyógyszerek, a vegyi szennyezõ anyagok és az alkohol hatását. Segít növelni a méregtelenítõ folyamathoz nélkülözhetetlen glutation
koncentrációját a májban. A káros szabad
gyökök ellen erõs antioxidáns hatású. Segít az
elöregedett, elhalt májsejtek helyett egészséges, új sejteket létrehozni. Elõsegíti a májbetegedések, többek között a vírusos májgyulladás
(hepatitis) és a májzsugor (cirrózis) gyógyulását, segít gombamérgezések esetén is. Rákos
betegeknél a májkárosodás bekövetkezésének
esélyét csökkenti, sõt segíti a betegség során a
szervezetben felszaporodó méreganyagok kiürülését. Gyulladáscsökkentõ képességgel is
rendelkezik. A pikkelysömörre jellemzõ sejtburjánzás csökkentésében is segít. Hasznos lehet az
endometriosis (a nõi meddõség egyik legfõbb
oka) kezelésében is, valamint az epekõ kialakulásának megelõzésében és kezelésében is
hasznát lehet venni.

A mák igen nagy kincs a magyar és a környékbeli
országok ételkultúrájában. Aminosavakban, zsírsavakban, foszforban, káliumban, kálciumban
és vasban gazdag. A ma már sajnos népbetegségnek számító csontritkulás egyik legjobb és
legõsibb ellenszere. A csontozat elsõszámú természetes segítõje. Megállítja a csontszövetek
leépülési folyamatát, majd elkezdi építeni azt.
Régóta tudjuk, hogy lassítja az öregedést, elõsegíti a vérnyomás csökkenését. Kedvezõ zsírsavösszetételének köszönhetõen megelõzhetõ a
trombózis és az embólia kialakulása. Normalizálja
a vér koleszterinszintjét. Fokozza a szervezet védekezõ mechanizmusát. Növeli a szellemi teljesítõképességet. Idegerõsítõ, idegfájdalom csökkentõ, nyugtató, altató hatású.
B6 vitamint, E vitamint, kalciumot, magnéziumot
tartalmaz, valamint kiemelkedõen magas vastartalma van.
Szoptatós anyáknál segíti a tejelválasztást.

Aánlott napi adagja: Salátákhoz, hidegtálakhoz
1-2 kávéskanálnyi, ill. étkezések elõtt önállóan 1
kávéskanálnyi. Ételekbe keverve is fogyasztható,
aki önmagában nem tudja lenyelni az olajat.
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Kun Cseppek

Kapormagolaj
Kiemelt hidegen sajtolt, 100 %-os olaj termékeink:
- máriatövis-magolaj
(májvédõ szilymarin tartalmú)
- mákolaj (csontvédõ)
- lenmagolaj (szív és érrendszeri megbetegedésekre)
- kapormagolaj (cukorbetegségre)
- tökmagolaj (prosztata problémákra)
Egyéb termékeink:
- mustármag-olaj
- napraforgómag-olaj
- repceolaj
Fûszerezett olajok készítése 2013-tól.
Az olajak 100 %-ban magyar termésû
magokból hideg sajtolással készülnek,
adalékanyagok nélkül, Karcagon.
Gyártja: Hunor Hungarian Biofactory Kf t.
5300 Karcag, Szabó J.u.9/b.
Rendelésfelvétel:
Telefonon: +36-30/442-0028
Honlapon: www.oilproducts.hu
e-mailen: hunorbiofactory@gmail.com
Termékünk hamarosan megvásárolható
a gyógynövényboltokban is!

Tökmagolaj

A kapormagolaj több mint 50 %-ban tartalmaz egyszeresen s többszörösen telítetlen zsírsavat, A kapormagolaj az emésztõrendszer sima izmainak megnyugtatásával segíti elõ az emésztést, gázhajtó hatású.
Jótékony hatású lehet a hasnyálmirigy mûködésére is,
így cukorbetegség esetén segíti a normális vércukorszint elérését. Hatékony a fertõzések ellen. Különösen
gyermekeknek ajánlották, mivel gyengébb hatású más
ilyen szereknél, pl. a köménynél, ánizsnál vagy édesköménynél. Ajánlott még csuklás és duzzanatok ellen,
valamint az agytevékenység fokozására. Lassítja a
szívritmust, serkentõleg hat a légzésre, tágítja az ereket, e tulajdonságai révén vérnyomás csökkenés következhet be. Szívkoszorúér-tágító, ajánlható angina
pectoris esetén, csökkenti a magas vérnyomást, és
jótékony hatású a szívizom vérellátása szempontjából. Elsõrendû étvágyfokozó, egyben szélhajtó, használatával a puffadásokat gyorsan csökkenteni lehet.
Bélféregûzõ teák alkotóelemeként is használják. Tejelválasztást segítõ teakeverékek összetevõje, alkalmas
az utazási betegség tüneteinek csökkentésére is. Külsõleg szemgyulladásra is alkalmazzák, és kenjük a
duzzanatokra. Candida gombák megtelepedését is
gátolja a belekben. Érzékeny embereknél a kapor esetleg bõrkiütést okoz, de az adag csökkentésével majd
lassú növelésével a tünetek megszûnnek.

A tökmagolaj Delta-7 fitoszterol tartalma miatt férfiaknál a prosztata jóindulatú megnagyobbodásának megelõzésére, illetve a kialakult megnagyobbodás csökkentése céljából, valamint bizonyos esetekben érelmeszesedés megakadályozására ajánlott. A tökmagolaj
hatása gyógyászati szempontból mindkét nemnél egyaránt jelentõs, hiszen a koleszterinszint csökkentése,
a szívinfarktus kialakulásának megelõzése, az agyi
keringés optimális állapotának fenntartása nem köthetõ nemi jegyekhez. A tökmagolajnak azonban van
egy olyan speciális hatóanyaga, amely csak és kizárólag férfiaknak nyújt segítséget. Hölgyek számára leginkább szépségük megõrzésében van szerepe a zöld
olajnak, hiszen annak rendszeres fogyasztása véd a
szabadgyököktõl, melyek például az öregedési folyamatokért felelõsek. A tökmagolaj rendkívül gazdag olyan antioxidánsokban, amelyek segítenek megkötni
ezeket a bizonyos szabadgyököket. A profi szépségipar egyik jelentõs alapanyaga éppen ezért a hidegen
sajtolt tökmagolaj. Annál is inkább, mert egyedülálló
módon nemcsak zsírban, hanem vízben is oldódó
antioxidánsok is találhatók benne ezek a szervezet
védelme miatt fontosak. A tökmagolajban található Evitaminnak a nemi vágy megszületésében is szerepe
van.
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