
 
 

OXYGUARD® Ulei de in cu luminiţa nopţii 

– piele sănătoasă şi echilibru interior  

 

Florile galben strălucitoare ale luminiţei nopţii degajă o 

mireasmă ce îmbată simţurile. Din seminţele plantei, 

originară din America de Nord, se presează un ulei 

preţios, ce are un conţinut ridicat, rar întâlnit, de acid 

gamma-linolenic (GLA). 
 
Rar întâlnitul acid gamma-linolenic (GLA) se poate utiliza atât 

extern cât şi intern şi este o binecuvântare pentru piele: reglează 

hidratarea pielii, calmează şi îngrijeşte chiar şi părţile deshidratate. 

Uleiul de luminiţă a nopţii are un efect antiinflamator în caz de 

psoriazis şi dermatită atopică – descuamarea şi mâncărimile 

cedează. Mulţi dintre cei afectaţi de bolile de piele au prea puţini 

acizi graşi multipli nesaturaţi în organism, pentru că în cazul lor este 

amplificată transformarea de acid linoleic în acid gamma-linolenic. 

Uleiul de luminiţa nopţii ajută în aceste cazuri atât din interior, cât şi 

din exterior: cu un conţinut de acid gamma-linolenic de până la 13% 

înlătură deficienţa într-un mod natural şi face posibilă regenerarea 

pielii.  

 

Spectrul acizilor graşi ulei OXYGUARD de in cu luminiţa nopţii  

·Acizi graşi saturaţi  9,6%  

 Acizi graşi simpli nesaturaţi  20,00/0  

 Acizi graşi multipli nesaturaţi 71,0%  

 dintre care – acid linoleic  22,0"10  

 - acid linolenic  49,0%  

 dintre care acid linolenic  0,9%  

 

Combinaţia dintre uleiul de in şi uleiul de luminiţa nopţii nu este doar 

o sursă de întinerire pentru piele, ci are ca efect şi calmarea în viaţa 

cotidiană stresantă. Acidul gamma-linolenic are un efect regulator 

asupra echilibrului hormonal – suntem mai echilibraţi, iar nervii nu 

mai cedează atât de uşor. Uleiul OXYGUARD de in cu luminiţa 

nopţii este o binefacere în zilele premenstruale, deoarece face mai 

suportabile durerile sindromului premenstrual (SPM) şi restabileşte 

echilibrul interior.     
 
Studiile efectuate în continuare indică faptul că are un efect 

antiartritic în cazul afecţiunile reumatice. Uleiul de luminiţa nopţii are 

pe lângă acidul gamma-linolenic şi un conţinut ridicat de polifenol cu 

efect antioxidant, care în cazul acesta depăşeşte conţinutul din 

uleiurile de plante cunoscute în comerţ.  [1), [2]. [4]. [7]. [17)  

Sfat: stropiţi frunzele de salată cu o lingură de 

ulei OXYGUARD de in cu luminiţa nopţii sau 

îmbogăţiţi smoothie-ul verde cu acest ulei   


