OLIVBLADSEXTRAKT

Tillför nytt liv till ditt liv...

Olivbladsextrakt
Naturens Beskyddare
Olivbladsextraktet
är en 100 % ren,
outspädd
produkt
utan några som helst
tillsatsämnen. Det är framställt från
olivträd odlade i Australien enkom
för detta syfte och har en konstant
hög kvalitet och stabil halt av det
verksamma ämnet oleuropein.
Olivbladsextrakt är naturens egen
antibiotika och har en kraftig
verkan utan att orsaka resistens
eller skapa obalans i kroppens
egen bakterieflora (till skillnad från
”vanlig” antibiotika!). Det har visat
sig effektivt mot sjukdomsorsakande
organismer som bakterier, virus,
svampar (mögel, candida), parasiter
och retrovirus. Det verkar genom att
blockera reproduktionsprocessen och
förstöra det yttre proteinmembranet
hos dessa organismer. Dessutom
aktiveras kroppens produktion av
fagocyter (försvarsceller som söker
upp och förstör främmande celler).
Extraktet både dödar de invaderande
mikroberna och stimulerar kroppens
eget immunförsvar att fungera mera
effektivt.
Olivbladsextrakt har traditionellt
använts vid feber, infektion och
liknande tillstånd av de gamla
egypterna
och
civilisationerna
runt Medelhavet i tusentals år,
men det var först när de aktiva
komponenterna identifierades i slutet

av sextiotalet i Olivbladsextrakt
som forskningen verkligen tog
fart. Den har sedermera resulterat i
dramatiska upptäckter. Forskning
på Upjohn Company, publicerad av
American Society of Microbiology,
visade att de aktiva beståndsdelarna i
Olivbladsextrakt hämmade tillväxten
på varje testad bakterie, virus,
svamp och protozo (de testade över
trettio mikroorganismer!). Franska
biologer fann att alla herpesvirus
hämmades eller dödades av extraktet.
De inkluderade 28 referenser till
oleuropeins antivirus - verkan i sin
rapport. Forskning i Ungern visade
så positiva resultat mot ett brett urval
av infektioner att Olivbladsextrakt
har blivit det officiella medlet mot
infektionssjukdomar!
Olivbladsextrakt är utmärkt att ta
till när förkylningar och influensa
härjar!
Man kan både använda det i
förebyggande syfte och när infektionen redan har brutit ut (man blir
av med eländet mycket snabbare!).
Det har också visat sig effektivt mot
infektioner i luftvägarna (både luftrör
och lungor).
Extraktet har också kärlvidgande
effekt – det ökar blodflödet genom
artärerna. Blodtrycket sänks på grund
av att det får spända kärlväggar att
slappna av och bli mera elastiska.
Det har också visat sig hjälpa till att
reglera oregelbundna hjärtslag och
förhindra att LDL (”dåligt kolesterol”)
oxiderar.
Något som många användare av

extraktet anmärker på är en klart ökad
energinivå!
Terapeuter som jobbar med CFS
(Kroniskt Trötthets Syndrom) och
relaterade sjukdomar har funnit
olivbladsextrakt till stor hjälp
i behandlingen. Syndromet är
fortfarande ett mysterium i den
medicinska världen, men kopplas
ofta till ett felaktigt fungerande
immunförsvar. Detta ger i sin tur ofta
upphov till infektioner av diverse
mikroorganismer.
Ytterligare andra verkningsområden
extraktet har funnits effektivt inom
är neutralisering av fria radikaler,
stabilisering av blodsockerhalten och
lindring av tandvärk, allergier och
ledinflammationer.
Bekämpar också olika sorters
svampinfektioner (t ex candida,
fotsvamp, nagelsvamp och svamp i
underlivet).
Vetenskapliga forskare har funnit
att det inte finns några biverkningar,
även med höga doser av extraktet.
Det är ett säkert, tillförlitligt och högst
effektivt kosttillskott med en bevisad
kraftig antimikrobisk verkan. På
grund av den avslappnande effekten
på blodkärlsväggarna bör det dock
inte användas på samma gång som
Waran eller andra blodförtunnande
mediciner. Rekommenderas ej heller
att tas tillsammans med antibiotika,
eftersom extraktet kan inaktivera
antibiotikan.
Ibland, om man lider av långvariga
besvär, kan man till en början uppleva
obehagliga symptom som huvudvärk,

trötthet, eller kroppsvärk. Detta är
inget negativt utan ett tecken på att
extraktet har önskad verkan i kroppen.
När stora mängder döda bakterier
och virus kommer ut i omlopp under
utrensningsprocessen kan kroppen
tillfälligt reagera på de höga halterna
toxiner organismerna utsöndrar. Hur
kraftigt man märker av denna process
varierar från person till person. Man
kan dock minimera effekten genom att
se till att dricka ordentligt med vatten.
Upplever man trots det utrensningen
för kraftigt kan man halvera dosen
eller låta bli helt under ca 3 dagar,
för att sedan öka på långsamt igen.
Obehaget brukar passera inom ett par
dagar till en vecka.

Rekommenderad
användning
av Olivbladsextraktet är 1 – 2
tes-kedar per dag (fördelat på
2 till 4 gånger), som ett allmänt
kosttillskott eller underhåll.
Intages mellan måltider.
Vid akuta tillstånd/infektioner
kan man dubbla dosen under en
tid. Barn tar halva den rekommenderade dosen, d.v.s. 1⁄2 - 1
tesked.

O.B.S.
Bör inte användas på samma
gång som Waran eller andra
blodförtunnande mediciner.
Rekommenderas ej heller att
tas tillsammans med antibiotika.

Saxat ur Aftonbladet ”Hälsa” 2000-12-16
Olivblad lindrar snuvan

Extrakt kan hjälpa mot sjukdomar orsakade av virus
När vi som bäst behöver all kraft för att klara av mörker och kyla slår den till,
förkylnings- och influensasäsongen. Snuva, hosta, feber och värk följer i dess
spår och någon medicin som hjälper finns inte. I USA har extrakt av olivblad
blivit senaste flugan som lindring mot dessa virusangrepp. Nu finns det snart
i Sverige.
Olivblad - ibland också kallad naturens antibiotika - har en lång historia som
kulturväxt, den omnämns redan i Bibeln. Men det är först de senaste 150 åren
som den använts som medicinskt medel. Den första dokumenterade rapporten
fanns i Pharmaceutical Journal från 1854 där man beskrev hur man kunde bota
feber med olivbladsextrakt.
Men de olivbladsprodukter som i dag är så populära i USA har inte mycket
gemensamt med de traditionella olivbladspreparaten. Dessa nya medel
är högteknologiska produkter där man utvinner ett speciellt koncentrat ur
olivbladen.
- Det är något helt nytt och kan inte jämföras med den traditionella
framställningen av extrakt som framför allt har förekommit i medelhavsländerna.
Eftersom det var svårt att utvinna och behålla koncentrationen av de
verksamma ämnena i bladen var dessa mycket flyktiga. Men tack vare
teknikens framsteg är detta nu möjligt, säger Mic McMullen, fytoterapeut
och rektor för Nordiska närings- & fytoterapiskolan som ger utbildningar
i näringsterapi och örtmedicin. Olivbladsextrakt användes tidigare mest
som ett milt preparat mot högt blodtryck, där det finns vetenskaplig
dokumentation, och som febernedsättande medel. Nu används det med
framgång mot sjukdomstillstånd orsakade av virus och bakterier, infektioner i övre luftvägarna samt inflammationer och trötthet på grund av
infektioner. Man har också funnit att sömnsvårigheter, gulsot, tbc, gonorré,
malaria, blodförgiftning och diarréer påverkas positivt. Personer som
fått svamp- och parasitöverväxter, som candida, blir också hjälpta
av olivbladsextrakt, liksom de som drabbats av matförgiftning. Det finns
också indikationer på att preparatet har en positiv inverkan på diabetes,
rheumatoid artrit och allergier.
Olivblad innehåller ett flertal verksamma ämnen varav oleuropein är det
största. Oleuropein har en unik förmåga att bryta sig in i celler där de
tillsammans med aminosyror hindrar virus och bakterier från att föröka
sig. Oleuropein har också en antioxidant funktion, det hindrar nedbrytande
processer i kroppen.
Olivbladspreparat finns nu i riklig mängd på USA-marknaden och är också på
väg till Sverige. Kanske är det vårt nästa undermedel mot förkylningar
och influensa..
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