TIENS kapsulės su nakvišų aliejumi
„Evening Primrose Oil“

NAKVIŠA
ZINC and

its influence on human body

• Romėnų gamtininkas ir filosofas Plinijus
Vyresnysis nakvišą vadina „vaistažole,
džiuginančia širdį taip pat, kaip ir vynas. Jo
lapai panašūs į migdolo medžio, o žiedai
pražysta kaip rožės. Šis augalas toks
veiksmingas, kad net laukinis gyvūnas, jo
sultimis pagirdytas, taps švelniu.”
• Nakvišos vaidmuo graikų mitologijoje itin
ryškus. Graikų filosofas Teofrastas šią
vaistažolę pavadino Oenothera. „Oinos“
reiškia „vynas“, o „thera“ – „medžioti“.
• Šis pavadinimas reiškia, kad nakviša gali
padėti mažinti piktnaudžiavimo alkoholiu
padarinius.
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• Nakvišų aliejus išgaunamas spaudžiant
aliejų iš nakvišos (Oenothera biennis)
augalo sėklų.
• Aliejaus sudėtyje yra gausu polinesočiųjų
riebalų rūgščių — linolo rūgšties ir gama
linoleno rūgšties.
• Nakvišų aliejuje yra itin didelė gama
linoleno rūgšties koncentracija. Šios
rūgšties aptinkama vos keliose augalų
rūšyse.
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Polinesočiųjų riebalų rūgštys

Linolo rūgštis

Gama linoleno rūgštis

LINOLO
RŪGŠTIS
ZINC and
its influence

on human body

• Linolo rūgštis priklauso omega-6 rūgštims,
kurios reguliuoja fiziologinius procesus
žmogaus organizme ir biochemines reakcijas.
• Žmogaus organizmas negali pats jos
susintetinti, todėl būtina reguliariai papildyti
atsargas.
• Teigiamas linolo rūgšties poveikis odai
žinomas jau seniai, todėl ji dažnai naudojama
kosmetikos produktuose.

• Linolo rūgštis padeda palaikyti normalų
cholesterolio kiekį kraujyje.
• Nakvišų aliejuje yra net 70 % šios nesočiosios
riebalų rūgšties.

GAMA
RŪGŠTIS on
ZINCLINOLENO
and its influence

human body

• Gama linoleno rūgštis priklauso omega-6 grupei ir
yra gaminama žmogaus organizme esant specialiam
fermentui D-6-D.
• Tačiau gama linoleno rūgštį galima išgauti ir iš
augalų, tokių kaip nakviša, aliejaus.
• Ši rūgštis teigiamai veikia trigliceridų ir lipidų
balansą žmogaus organizme bei dalyvauja gaminant
audinių hormonus prostaglandinus, kurie reguliuoja
kraujo spaudimą.
• Šios rūgšties retai randama augaluose, tačiau
nakvišų aliejuje jos yra iki 9 %.

NAKVIŠŲ
ALIEJUS
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Nakvišų aliejuje taip pat yra ir kitų riebalų
rūgščių:
• oleino,
• palmitino rūgšties,
• stearino rūgšties,
taip pat:
• fitosterolių,
• sieros ir triptofano turinčių baltymų,
• cinko,
• seleno,
• magnio,
• kalcio,
• vitamino E.

VITAMINAS
ZINC andEits

influence on human body

• Vitaminas E, kaip antioksidantas, padeda
apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso,
mažina laisvuosius radikalus ir užtikrina
ląstelių gyvybingumą.
• Tyrimai* parodė, kad natūralus vitaminas E
organizme absorbuojamas daug lengviau nei
sintetinės vitamino versijos. Taip yra todėl,
kad specifiniai baltymai, esantys kepenyse,
renkasi natūralias vitamino formas,
ignoruodami sintetines jo versijas.

* Šaltinis: G W Burton, M G Traber, R V Acuff, D N Walters, H Kayden, L Hughes and K U Ingold, Human plasma and tissue alphatocopherol concentrations in response to supplementation with deuterated natural and synthetic vitamin E., The American Journal
of Clinical Nutrition 1998 67: 669-84, http://ajcn.nutrition.org/content/67/4.toc

TIENS KAPSULĖS SU NAKVIŠŲ ALIEJUMI „EVENING PRIMROSE OIL“

AKTYVIOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS
8 kapsulėse:
Nakvišų (Oenothera biennis)
sėklų šalto spaudimo aliejus
Gama linoleno rūgštis
Linolo rūgštis

Kiekis
60 kapsulių

4g

400 mg
3g

Rekomenduojama paros norma
Vartokite 3–8 kapsules kaip maisto
papildą kartu su maistu

Kontraindikacijos: nerekomenduojama vartoti asmenims, kurie yra alergiški preparato
sudedamosioms medžiagoms.

JŪSŲ GROŽIUI IR GERAI SAVIJAUTAI!

