рН 5,5

ЗАСІБ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ

KombuSept
(на водній основі з косметичним ефектом)
ДЛЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ РУК ТА ШКІРИ.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ
МАЄ ПРОЛОНГОВАНУ ДІЮ
СКЛАД: чайний оцет (настій чайного гриба Комбуча), олія
чорного кмину, ефірна олія чайного дерева, полісорбат-80

ЕФІРНА ОЛІЯ ЧАЙНОГО ДЕРЕВА
(Melaleuca alternifolia)
Ефірні
олії
використовують
в
ароматерапії, косметиці і фармацевтиці.
Серед
ефірних
олій
максимальну
противірусну активність мають ефірні
олії чайного дерева, евкаліпта, лаванди,
сосни, ялини, ялиці та інші.
Ефірна
олія
чайного
дерева
має
протизапальну,
антибактеріальну
та
противірусну дію і вважається одним з найсильніших
антисептиків при вірусних і простудних захворюваннях,
грипі. Усуває запалення, подразнення і свербіж шкіри,
сприяє загоєнню шкіри і знезаражує шкіру.
Психоемоційна дія - допомагає розслабитися, надає
заспокійливий ефект при стресах, усуває відчуття тривоги.
Незвичайність цієї олії полягає в тому, що вона активно
діє проти всіх трьох категорій мікроорганізмів, що
викликають інфекції: бактерій, вірусів і грибків.
Антисептична активність чайної олії перевищує в 100 разів
антисептичні властивості карболової кислоти, і при цьому
воно абсолютно нешкідлива для людини.
Ефірна олія чайного дерева містить велику кількість
активних компонентів ефективних в боротьбі з застудою і
грипом. Потужна антивірусна і бактерицидна дія цих
компонентів
допомагає
справлятися
з
повторюваними
інфекціями.

ОЛІЯ ЧОРНОГО КМИНА
(«золото фараонів»)
Чорний кмин (Nigella sativa) – це
цілюща рослина, батьківщиною якоі є
Близький Схід. У наші дні в основному
культивується
на
Аравійському
півострові,
Середземноморському
та
Південно-Азіатському регіонах і на
півночі Африки.
Олія чорного кмину має антибактеріальну, противірусну,
протигрибкову
і
протипаразитарну
дію,
широко
застосовується в косметології в боротьбі з грибковими
ураженнями шкіри і волосся, висипом вугрів, екземою,
дерматитами, бородавками, герпесом, лишаєм, травматичними
ураженнями шкірного покриву. Сприяє розгладженню зморшок,
позбавляє від прищів, підвищує тонус і пружність шкіри,
прискорює загоєння ран.
Масло чорного кмину містить більше 100 діючих речовин.
Зокрема
тимол,
що
має
дезінфікуючі
антимікробні
властивості, який використовують також для боротьби з
туберкульозними вірусами. Унікальність чорного кмину
обумовлена змістом речовини нігелон, більш ніде в природі
не зустрічається. До складу нігелона входять: евгенол виявляє активну антисептичну дію, тімохінон який зумовлює
протизапальну, антибактеріальну дію.
У 1992 році в медичному університеті в Дацці
(Бангладеш)
провели
дослідження
антибактеріальних
властивостей олії чорного кмину в порівнянні з п'ятьма
сильними
антибіотиками:
ампіциліном,
тетрацикліном,
котрімокзазолом, гентаміцином і налідиксової кислотою.
Олія чорного кмину показало себе як більш ефективний засіб
проти багатьох бактерій, включаючи навіть такі, які
чинили опір медичним препаратам.
В результаті досліджень Петера Шляйхера (Німеччина)
масло чорного кмину знайшло застосування проти грипозних
захворювань.
ЧАЙНИЙ ОЦЕТ КОМБУЧА (НАСТІЙ ЧАЙНОГО ГРИБА)
В процесі зброджування чаю чайним грибом утворюється
природний антибіотик «бактеріцідін», що виявляє ефективну
бактерицидну дію, як на грампозитивні, так і на

грамнегативні мікроорганізми (в тому числі, проти
кишкової палички, стрептококів, сальмонели, сибірської
виразки, цвілевих грибів і ін.)
ПОЛІСОРБАТ-80
Зволожує і заспокоює шкіру.
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