
SZOLOMAGOLAJ

A szőlőmagolajat külsőleg és belsőleg eryaránt használják

Belsőleg hnználva a követke2ő előnyös fulajdonságai vannak:

. szívbarátés védi a keringési rendszert a meszesedéstől

. erősíti a vérereket és a hajszálereket

. növeli a HDL (|ó) koleszterin szintjét és csökkenti azLDL (rossz) kolesáerin szintjét

. csökkenti a trombózis lehetőségét

. maga§ antioxidáns tartalmamiatt gátolj a az őtegedést és fiatalitla a bőrt

. védi a sejteket a karos hatasoktól és gáto§a a rrák kialakulasának veszélyét

. kedvező hatasa vaíraprosztáíra és az impotenciáta

. nőknél aváitoző kor kellemetlen tiineteit enyhíti

. védi azagyataszabad gyököktől és javítja azemlékező képességet

. véű a szemet, segíthet megakadrályozru a sziirke hályog kialakulását

Külsóleg alkalmazva föleg a kozmetikai célú felhasználrása jelentós:

. jwítjaa bőr simasagátés rugalmasságát
r re$enerá§a a kollagén szöveteket
. regenerüa a hajhagymrikat

Készítóse:

A hidegsajtoliással léttehozo§ szőlőmag-olaj a7apvető szerepet játszik a korszerű egészséges
taplálkoásban, igy az egészségmegőrzésében és javíüísában. (Az olcsóbb, nagytizemi
módszerekkel előrillitott olaj nem tartalmazzaa hidegen sajtolásnál kioldódó bioaktív,
antioxidáns anyagokat, ugyanakkor a kiáros hőkezelés miatt kimutatható a nem kíyánatos
transz linolsav.)

A hidegsajtolassal kinyert szőlőmag-olaj gazdagbioaktív, antioxidáns anyagokban,
bioflavonokban, telítetlen zsírsavakban, linolsavban (az F vitamin egyik alkotója)
klorofillban, könnyen emésáhető és koleszterinmentes.

Magas azEvitarrtin taítalma (8-10 mgl100g, ami mas olajfeléknél magasabb). Az antioxidáns
(szabadgyökmegkötő) hatása 18,4-szet jobb, mint a C vitaminnak, és 50-szer nagyobb, mint
azBvitartinnak.

TulaidonságolG iellemzők, hatások:

Megvédí az órrendszert a meszesedéstőlo erősíti a vérereket és a hajszálerek falait, ezá|talis
csökkentve a trombózisveszélyt. Hatékonyan befolyasoljaavér kolesáerin tartallrmát, növeli a

'Jó' HDL és csökkenti a "ros§z" LDL szintet, nnegelőzve a sávbetegségek kialakulását és a
szivinfarktus előfordulási esélyét. Javítja a|atís7 megelőzheti a szürke hálycg kialakulrását.

Markánsan antioxidáns hatású, védi a sejtek genetikai arryagéú. a káros hatások ellen, így
gátalva meg a rrák kialakulásának lehetőségét. A ferfiakn ál a prosztatára és az impatencifra
lehet jó haású, míg a nőknél avéltozőkor kellemetlen tiineteit enyhítheti.
Agyérelmeszesedésben szenvedők emlékezetét javíthatja. Gyulladrásgátlőhatasű. erősíti a
szervezetet a stressz ellen. Az öregedési folyamatokat lassítja.

llatékonv kozmetikai szer: a bőr simaságát,ruga|masságát biztosítj4 megelőzi korai
öregedését, képes a kollagén szöveteket regenerálni, növekedésüket stimulrátltrj, apetyhüdt bőr
állapolat javítani. A bőrbe könnyen és gyorsan felszívódik, különösen alkalmas száraz, erett

bőr apalasfua.
Szímos előnyös élettani tulajdonságamnttvalamennyi növényi olajfélénél értékesebbnek
lorrt:ak.


