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OLEJ ROKITNIKOWY 100ml
 

Cena: 39,22 PLN

Opis słownikowy

Producent VIRDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Składniki: 100 % olej z rokitnika syberyjskiego

Zalecane spożycie: 2,5 do 10 ml rano przed posiłkiem.

Syberyjska medycyna ludowa od wieków stosuje olej z owoców rokitnika. Jednak dopiero na przestrzeni ostatnich lat zauważono, jak
ważną rolę może on odgrywać w prawidłowym funkcjonowaniu komórek. Zawiera duże ilości: witamin (C, E, K, B), karotenoidów
(prowitamina A), nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz mikroelementów, w tym żelaza, magnezu i krzemu.

Rokitnik (Hippophae) należy do rodziny oliwnikowatych. Odmianą najbogatszą w dobroczynne składniki jest rokitnik kruszynowy
(Hippophae rhamnoides L.), rosnący na Dalekim Wschodzie, Syberii, Kaukazie, Zakaukaziu, Ukrainie, w Azji Średniej. Jego
jasnopomarańczowe, okrągłe owoce przypominają w smaku ananas dlatego potocznie rokitnik nazywany jest „ananasem syberyjskim”.
Z powodu znacznej zawartości witamin i substancji biologicznie aktywnych jego owoce od dawana wykorzystywane są w ludowej
medycynie.

Skarbnica witamin
Rokitnik jest jedną z nielicznych roślin zawierających w miąższu owoców olej tłusty oraz prawdziwe bogactwo witamin i
mikroelementów. Wśród nich są witaminy z grupy B, witamina E, F, K, P, kwas foliowy, karotenoidy, czyli prowitamina A, antocyjany,
flawonoidy, fosfolipidy, prowitaminę D, garbniki, cukry, kwasy organiczne oraz makro i mikroelementy takie jak żelazo, bor, mangan i inne.

Chociaż w owocach rokitnika znajdują się znaczne ilości witaminy C, nie to stanowi o szczególnych właściwościach tej rośliny.
Cenniejsza jest inna, rzadko spotykana zaleta - owoce rokitnika nie zawierają specyficznego enzymu askorbinazy niszczącego witaminę
C i dlatego znacznie wolniej niż w przypadku innych roślin będących źródłem witaminy C ulega ona rozkładowi podczas
przechowywania czy przetwarzania.

Antidotum na starość
jeżeli chodzi o zawartość witaminy E, rokitnik przewyższa prawie wszystkie rośliny owocowe i jagodowe. Pod względem ilości witaminy
K1 owoce rokitnika przewyższają czarną aronię, jarzębinę pospolitą, dziką różę, czarną porzeczkę.
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W owocach rokitnika stwierdzono obecność kumaryn, substancji aktywnych biologicznie, posiadających zdolność zapobiegania
powstawaniu zatorów w naczyniach krwionośnych.

Olej rokitnikowy zawiera kwasy trójterpenowe - ursolowy i oleinolowy.

W rokitniki zaobserwowano również obecność alkaloidu serotoniny.

W rokitniku znajdują się także kwasy organiczne: jabłkowy, winny, szczawiowy, bursztynowy.

Środki ostrożności: Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany przez
kobiety w ciąży, karmiące i dzieci bez konsultacji lekarskiej. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Chronić
przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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