AVOKÁDOVÝ LZS
Rostlinný olej

Objednací číslo: 5002

Fyzikální vlastnosti: žlutozelená olejovitá kapalina s charakteristickou příjemnou vůní.
Bod tuhnutí: cca +8 °C
Relativní hustota: při 20 °C cca 0,915 g/cm3.
Základní obsahové složky: nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina olejová
(C18:1) cca 56%, palmitová (C16:1) cca 20%, linolová (C18:2) cca 13%, palmitolejová
(C16:1) cca 10% a linolenová (18:3) cca 1%, vitaminy A, B, D, E, karotenoidy, fytosteroly
a lecitin.
Je vhodný na každodenní použití pro teplou i studenou kuchyni. Používá se jako olivový
olej, nepřekrývá chuť jídla. Je vydatným zdrojem antioxidantů, bohatý na nenasycené
mastné kyseliny a podporuje snižování špatného cholesterolu v krvi. Může být užitečný
při prevenci nádorových chorob a srdečně‑cévních onemocnění. Bývá doporučován při
léčbě cukrovky, prostaty či při problémech se zácpou. Užívání je vhodné i při redukčních
dietách.
Použití mimo potravinářskou oblast: Olej je vhodný při nepříznivém počasí, mrazu. Díky
vysoké koncentraci nezmýdelnitelných složek (cca 6%) napomáhá regeneraci a zjemnění
pokožky. Čistý olej obsahuje přírodní UV faktor ve výši 2–4. Bývá doporučován k péči
o pokožku suchou, citlivou, zánětlivou a zhrublou. Často je přidáván do regeneračních
a masážních přípravků nebo přípravků na nohy, vhodný jako součást pleťových masek.
Může napomáhat uvolňovat ztuhlost svalstva. Vysoká koncentrace Vitaminu E předurčuje jeho využití jako přírodního stabilizátoru kosmetických přípravků. Výborně se
osvědčil v kosmetických přípravcích doporučených pro zralou pokožku a to právě pro
jeho schopnost regenerace pokožky v období hormonálních změn u žen. Patří mezi oleje
hustší a tužší.

Skladování: Uvedená trvanli‑
vost přípravku se uchováváním
v temném a chladném prostředí
podstatně prodlužuje (nejlépe
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

INCI: Persea gratissima Oil

Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.
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