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

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

Fyzikální vlastnosti: Světle žlutá olejovitá kapalina, téměř bez vůně.

Relativní hustota: Při 20 °C cca 0,925 g/cm3.

Základní obsahové složky: Nenasycené mastné kyseliny – hlavní podíl kyselina linolová 
(C18:2) cca 74%, gamalinolenová (C18:3) cca 8–10%, olejová (C18:1) cca 6%, vitamíny, 
lecitin.
 
Olej je vhodný pro studenou kuchyni, k přípravě salátů, zálivek nebo na dochucení 
hotových jídel. Dle některých vědeckých studií může pomáhat při různých kožních 
problémech či ženských potížích, jako např. premenstruační syndrom, klimakterické 
obtíže, příznivě působit na funkci jater a endokrinních žláz, prokrvení končetin, pomáhat 
regulovat krevní tlak a metabolismus tuků, zmírňovat projevy akné. Dle dalších studií 
bývá doporučován pro jeho protizánětlivé účinky na klouby, vhodný jako doplněk výživy.

Vlastnosti a použití mimo potravinářskou oblast: Díky obsahu gamalinolenové kyseliny, 
která je pro lidský organismus velice důležitá (účastní se syntézy prostaglandinů), lze 
tento olej velice dobře využít jako potravinový doplněk při různých kožních problémech, 
stejně tak jako součást kosmetických přípravků. Je jemný, dobře vstřebatelný. Olej 
bývá doporučován jako komponent exkluzivních regeneračních olejů, krémů a masek. 
Může mít zklidňující účinky a velice příznivý vliv na citlivou, podrážděnou, popálenou 
(například slunečním zářením) a zánětlivou pokožku. Bývá doporučován pro ošetřování 
pleti postižené lupenkou, neurodermatitidou a ekzémy. V 10% koncentraci tvoří spolu 
s olejem z andské růže a brutnákovým olejem doporučovanou kombinaci pro směsi 
s většinou ostatních rostlinných olejů používaných pro ošetřování pokožky. Nedoporu-
čuje se dlouhodobé používání koncentrované formy.

Poznámka: Lidé trpící epilepsií by se měli poradit s vlastním lékařem.

PUPÁLKOVÝ LZS
Rostlinný olej

Objednací číslo: 5011

INCI: Oenothera biennis Oil


