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Olejarnia Sana Oleum to mała rodzinna firma z Lubelszczyzny.
Naszych olejów nie znajdziecie w wielkich supermarketach,
tylko w małych regionalnych sklepikach.
Oleje w naszej olejarni tłoczymy sami na małą skalę, według tradycyjnej
metody w temperaturze nie przekraczającej 40 stopni, zawsze na świeżo
pod zamówienie klienta.

Sana Oleum to oleje całkowicie naturalne, bez chemicznych dodatków
i konserwantów, nieoczyszczone i nierafinowane co pozwala im zachować
w stanie niezmienionym niezbędne kwasy tłuszczowe (NNKT)
a także witaminy, mikro i makroelementy.
Ziarna z których tłoczymy oleje są najwyższej jakości. starannie
selekcjonowane, pochodzące od polskich zaufanych dostawców.

Zapraszam
Kinga Krzysztoń
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Olej Z Czarnuszki
Olej tłoczony jest z nasion Polskiej czarnuszki
dlatego jesteśmy w stanie kontrolować ją na
każdym etapie od wysiewu przez zbiory po
tłoczenie i butelkowanie a to z kolei zapewnia
najwyższą jakość olejów.
Czarnuszka jest bogata w witaminę F, fitosterole
a na szczególną uwagę zasługują:
✓ kwas linolowy – 60%,
✓ kwas oleinowy – 25%,
✓ kwas alfa – linolenowy – 1%
✓ oraz bardzo rzadko spotykany kwas
eikozadienowy.
Badania wykazały, że w bardzo wielu przypadkach
są skuteczniejsze niż najsilniejsze antybiotyki.
Zaczęto również stosować olej z czarnuszki na
bakterie odporne na antybiotyki np. MRSA
(gronkowiec złocisty).
Stosuje się go również przy takich schorzeniach
jak:
✓ astma, zapalenie oskrzeli i kaszel,
✓ alergie,
✓ doskonale się sprawdza w kuracjach przeciw
pasożytom, szczególnie w leczeniu grzybic,
✓ obniża poziom glukozy we krwi i zmniejsza
ryzyko powstawania zakrzepów,
✓ ochrania i odtruwa miąższ wątroby,
✓ jest pomocny w leczeniu chorób
autoimmunologicznych,
✓ zmaga wydzielanie mleka u kobiet
karmiących,
✓ podnosi poziom hemoglobiny i krwinek
czerwonych,
✓ obniża stężenie szczawianów w moczu,
✓ pomaga w walce z nadciśnieniem,
✓ pomaga regulować miesiączkę.
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Olej Z Ostropestu
Jest to zioło stosowane od tysiącleci jako lek na
wątrobę. Zawiera oprócz niezbędnych kwasów
tłuszczowych witaminę K i C.
Chroni tkanki wątroby i nerek, a także
regeneruje i oczyszcza organizm z toksyn.
Ma
działanie
przeciwzapalnie,
pomaga
w
profilaktyce
chorób
układu
krążenia
i pokarmowego.
Jest również stosowany do leczenia wirusowego
zapalenia wątroby typu A, B i C.
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Olej Lniany
Olej lniany tłoczy się
z siemienia lnianego.

z

nasion

lnu,

czyli

Zawiera on kwasy tłuszczowe w których aż 89%
to kwasy wielonienasycone a w tym: kwasy
omega-3, 6 i 9 w bardzo korzystnej dla organizmu
proporcji.
Olej lniany zawiera również duże ilości witaminy E
zwanej
witaminą
młodości
dlatego
jest
nieocenionym elementem każdej zdrowej diety.
Olej ten wzmacnia i regeneruję błony śluzowe na
całej
długości
przewodu
pokarmowego,
przyspiesza regenerację skóry właściwej dlatego
przydaje się też podczas leczenia odleżyn,
owrzodzeń i czyraków.
Bywa stosowany wspomagająco przy chorobach
typu: toczeń czy łuszczyca, oraz spowalnia
procesy chorób takich jak choroba Alzheimera
i Parkinsona.
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Olej Z Wiesiołka
Wiesiołek jest to roślina łąkowa z rodziny
wiesiołkowatych.
Olej ten jest niezwykle cenny ze względu na to
że jest jedynym olejem w którym w takiej ilości
występują dwa ważne nienasycone kwasy
tłuszczowe: kwas gama-linolenowy, 9% GLA
a także 70 % kwasu cis-linolowy, dlatego też jest
uznawany za najbogatsze źródło biologicznie
aktywnej witaminy F (kwasy tłuszczowe NNKT).
Kwas
gamma-linolenowy
jest
jednym
z
najważniejszych
kwasów
tłuszczowych
odpowiedzialnych za zdrowie człowieka, niestety
żeby powstawał u człowieka metabolizm
trawienia
tłuszczów
musi
przebiegać
w nieskazitelny sposób.
Olej z wiesiołka jest stosowany w leczeniu takich
dolegliwości jak :
✓ przyspiesza proces spalania tłuszczu
i przekształcania go w ciepło,
✓ niepłodność – zwiększa ilość oraz jakość
śluzu
szyjkowego,
który
wspomaga
przemieszczanie się plemników,
✓ zmniejsza ryzyko powstania zakrzepów
wewnątrznaczyniowych,
✓ reguluje funkcje mózgowe,
✓ miażdżyca - poprzez najpotężniejszy
endogenny czynnik przeciwmiażdżycowy –
prostacykliny,
✓ poprawia
skład
biochemiczny
krwi,
działanie przeciw agregacyjne (sklejanie
krwinek i zagęszczanie),
✓ chorobie Raynaud,
✓ cukrzycy.
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Olej Rydzowy
Olej rydzowy jest pozyskiwany z rośliny oleistej
zwanej lnicznik siewny znanej również jako
lnianka, rydz lub rydzyk.
Jego barwa wacha się od złocistej do
czerwonobrunatnej. Zawiera on 45% kwasów
omega-3 które spowalniają proces starzenia się
komórek
oraz
stanowią
ochronę
przed
nowotworami i zawałami. Zawiera on również
15% kwasów omega-6. To właśnie proporcje
w
jakich
występuje
kwas
omega-3
i omega-6 tj. 0,4 do 1 sprawia, że mają one
szczególnie korzystny wpływ na organizm.
Istotną informacją jest to że wystarczy już
jedna
łyżeczka,
żeby
pokryć
dzienne
zapotrzebowanie
na
nienasycone
kwasy
tłuszczowe. Olej ten jest również bogatym
źródłem witaminy A i E, a także witamin z grupy
B,
zawiera
także
lecytynę
i przeciwutleniacze.
Ponadto olej rydzowy również :
✓ przyspiesza proces gojenia się ran,
owrzodzeń oraz oparzeń,
✓ przyspiesza wydzielanie się żółci,
✓ chroni wątrobę, trzustkę, serce, jelita
i nerki,
✓ osłabia objawy artretyzmu, reumatyzmu
a także alergii,
✓ może zapobiec problemom z pamięcią
i koncentracją,
✓ pomaga przy depresji, otyłości i cukrzycy
typu 2,
✓ wzmacnia ściany naczyń krwionośnych,
✓ chroni
krwinki
czerwone
przed
przedwczesnym rozpadem i tworzeniem
się zakrzepów.
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Olej Z Konopii
Jest to olej który jest w ścisłej czołówce jeśli
chodzi o właściwości pielęgnacyjne, wynika to
z jego wysokiej 80% zawartości niezbędnych
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT)
dodatkowo stosunek kwasów omega-6 do
omega-3 wynosi 3 do 1 jest to idealny stosunek
dla prawidłowego metabolizmu lipidów.
Zawiera on również inne kwasy i witaminy takie
jak: witamina A, witamina D, witamina E
i witamina K.
Znajdziemy w nim również minerały takie jak
magnez, wapń czy cynk.
Olej z konopi zawiera mnóstwo biologicznie
czynnych substancji które mają właściwości
przeciwzapalne, regenerujące, antyseptyczne
i antyoksydacyjne.
Utrzymuje skórę w dobrej kondycji i poprawia
jej odporność na czynniki zewnętrzne takie jak
wiatr, mróz i słońce. Zmniejsza stany zapalne
przy atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy
i egzemie.
Wspomaga
leczenie
trądzikowych
zmian
zapalnych, poprawia koloryt skóry, niweluje
uciążliwy świąd skóry, jest stosowany jako
naturalny filtr przeciwsłoneczny. Szybko się
wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego
filmu. Stosuje się go w czystej postaci
bezpośrednio
na
skórę
lub
dodaje
np. do balsamów do ciała, mydeł , żelów pod
prysznic i kremów do twarzy. Stosowany jest
również do pielęgnacji niemowląt i małych
dzieci.
Olej ten ma działanie:
✓ zmniejszające ryzyko zawału serca
i udaru,
✓ przeciwmiażdżycowe,
✓ wzmacniające florę bakteryjną jelit,
✓ nawilżające I odżywiające skórę,
✓ oczyszczające organizm z toksyn oraz
chroniące
przed
zanieczyszczeniami
powietrza,
✓ zmniejszające stany zapalne
a w szczególności zapalenie stawów.
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Olej Z Cząbru
Jest to niezwykle cenny olej dla osób cierpiących
na dolegliwości żołądkowe.
Cząber jest od wieków stosowany w tradycyjnej
medycynie w leczeniu zaburzeń żołądka i jelit a
także powstrzymuje nadmierną fermentację
i wzdęcia.
Klasztory
w
średniowiecznej
Europie
rozpowszechniały cząber jako lek uśmierzający
bóle głowy i problemy przewodu pokarmowego
np. zwalczające pasożyty jelit.
Polecany również ze względu na działanie
przeciwzapalne i przeciwbakteryjne dodatkowo
przeciwdziała grzybom w naszym organizmie.
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Olej Z Orzechów Laskowych
W przypadku tego oleju aż 90% jego składu są
to nienasycone kwasy tłuszczowe.
Dzięki temu skutecznie odżywia skórę, ma
właściwości uelastyczniające.
Jest stosowany przy cerze naczynkowej a także
tłustej, pomaga również regulować sebum
i zamyka pory.
Po olej ten sięgają również osoby pragnące
pozbyć
się
widocznych
defektów
dermatologicznych, takich jak blizny, zaskórniki
czy trądzik.
Pomaga również zabezpieczyć skórę przed
wiatrem zimnem i promieniami UV jest
“naturalnym filtrem przeciwsłonecznym” (faktor
ochronny o wartości 3-4).
Jak przekonują naukowcy tłuszcz zawarty
w orzechach nie tuczy tylko wspomaga walkę
ze
zbędnym
tłuszczykiem,
zwłaszcza
z tzw. oponką, ponieważ przyspiesza spalanie
tkanki tłuszczowej.
Olej ten w całości wnika przez skórę, nie
pozostawiając tłustej warstwy, przez zawartą
w nim argininę wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych,
zwiększa
ich
światło
a witamina E w nim zawarta zapobiega sklejaniu
się płytek krwi.
Witaminy z grupy B które również znajdują się
w tym oleju pozytywnie wpływają na potencję
i płodność, poprzez wspomaganie wydzielania
hormonów płciowych.
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Olej Z Sezamu
Ziarna sezamu to skarbnica wapnia który
wzmacnia kości, zawiera go więcej niż mleko.
Istnieje dużo gatunków sezamu ale wszystkie
odmiany
charakteryzują
się
niezwykłą
odpornością na jełczenie a zawdzięczają to
obecności sezamolu i sezamoliny, naturalnych
przeciwutleniaczy.
Sezam i olej sezamowy wykazuje właściwości
antynowotworowe (badania przeprowadzone
na ludzkich komórkach białaczki limfatycznej
wykazały, że stosowanie wyciągu z sezamu
(sezamoliny) hamuje rozwój tych komórek
(wywołuje śmierć komórkową). Następne
z kolei badania wykazują, że olej sezamowy
hamuje selektywnie rozwój groźnego raka
skóry – czerniaka.
Ziarna sezamu są również bogatym źródłem
lignanów, które mogą hamować rozwój
nowotworów
które
są
wywołane
nieprawidłowym
poziomem
hormonów
w organizmie a w szczególności raka piersi
i prostaty.
Sezam jest jednym z najbogatszych źródeł
fitosteroli, obniżają one poziom złego
cholesterolu przez co zapobiegają rozwojowi
zmian miażdżycowych w naczyniach.
Sezam ma działanie wykrztuśne dlatego
w medycynie naturalnej stosowany jest przy
mokrym i uporczywym kaszlu.
Sezam ma niski indeks glikemiczny (IG=35)
dlatego bez obaw mogą go spożywać osoby
chore na cukrzycę
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Olej Słonecznikowy
Jest to olej który pozytywnie wpływa na dobre
krążenie krwi I czynności serca.
Zawiera witaminę E już jedna łyżka oleju
słonecznikowego
pokrywa 21%
dziennego
zapotrzebowania na tę witaminę dla osoby
dorosłej. Zawiera również betakaroten, lecytynę
oraz grupę niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych – omega 6.
Doskonały
do
kuracji
ssania
oleju.
Olej słonecznikowy polecany jest przez Jerzego
Ziębę, autora książki “Ukryte Terapie“ jako źródło
jednego z dwóch niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (kwasu linolowego – LA).
Olej słonecznikowy bardzo dobrze zmiękcza,
nawilża i rozjaśnia skórę oraz pomaga zwalczyć
białe plamy na płytce paznokcia.
Olej słonecznikowy stosowany regularnie przez
tydzień
likwiduje
nocne
skurcze
łydek,
neutralizuje wolne rodniki.
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Olej Z Pestek Dynii
Jest to olej który pozytywnie wpływa na dobre
krążenie krwi I czynności serca.
Zawiera witaminę E już jedna łyżka oleju
słonecznikowego
pokrywa 21%
dziennego
zapotrzebowania na tę witaminę dla osoby
dorosłej. Zawiera również betakaroten, lecytynę
oraz grupę niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych – omega 6.
Doskonały
do
kuracji
ssania
oleju.
Olej słonecznikowy polecany jest przez Jerzego
Ziębę, autora książki “Ukryte Terapie“ jako źródło
jednego z dwóch niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (kwasu linolowego – LA).
Olej słonecznikowy bardzo dobrze zmiękcza,
nawilża i rozjaśnia skórę oraz pomaga zwalczyć
białe plamy na płytce paznokcia.
Olej słonecznikowy stosowany regularnie przez
tydzień
likwiduje
nocne
skurcze
łydek,
neutralizuje wolne rodniki.
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