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Domowa apteka nie musi być pełna pigułek i suplementów. Można leczyć  się, zachować
energię i przeciwdziałać wielu schorzeniom, korzystając z  tego, co oferuje nam sama natura.

    

Rozmaryn
Blokuje rakotwórcze związki powstające przy   grillowaniu mięsa. Olejek rozmarynowy wzmacnia zdolności poznawcze,   zwalcza wolne rodniki, pomaga osobom po wylewie, chorym na demencję i   Alzheimera. 

Cynamon
Odrywa dużą rolę w regulacji poziomu cukru we  krwi, co  jest ważne dla diabetyków i osób odchudzających się. Codzienne   przyjmowanie większej ilości cynamonu pomaga redukować poziomy   trójglicerydów, glukozy i złego cholesterolu przy cukrzycy typu II.

Oregano
Jest bogate w witaminę K, żelazo i magnez. Zabija   bakterie E.coli, salmonellę i większość patogenów uwielbiających mnożyć   się w żywności. Pół łyżki oregano ma taką samą ilość antyoksydantów  jak  1/4 szklanki migdałów i czterokrotnie większą aktywność  antyrodnikową  niż czarne jagody. Oregano w dużych ilościach idealnie  nadaje się do  greckiej sałatki.

Goździki
Bogate w antyoksydanty i od dawna używane w  leczeniu  bólu zębów i dziąseł. Pomocne są również przy przeziębieniach i   alergiach. Olejku goździkowego używa się też jako czynnik  antyseptyczny w  naturalnych płynach do płukania jamy ustnej.
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ImbirIlość antyoksydantów, jakie zawiera w sobie,  przekracza  pięćdziesiątkę! Pomaga na problemy z trawieniem i na  krążenie. Leczy  zatrucia pokarmowe, obniża cholesterol, pomaga chorym  na zapalenie  stawów i cukrzycę, ma działanie przeciwzapalne.

KurkumaTo, że ma taki ładny, żółciutki kolor, to zasługa   substancji zwanej kurkuminą, która zwalcza komórki rakowe, pomaga w   redukcji nadwagi i leczeniu chorób metabolicznych. Wytworzona z   kurkuminy molekuła CNB-001 pomaga chronić i przywracać funkcjonalność   komórkom uszkodzonym przez wylew.

GorczycaZawiera mający właściwości antyrakowe związek  AITC,  występujący też w chrzanie i wasabi. Potrafi spowolnić wzrost  komórek  nowotworowych nawet o 33%.    
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