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SÃNÃTATE

Chimenul negru, remediu
strãvechi pentru infecþii
Plantã originarã din Orient, cultivatã ºi
întrebuinþatã de peste 2.000 de ani în arta
culinarã ºi în scop terapeutic în India,
Egipt, în þãrile din Orientul Mijlociu ºi în
China, Chimenul negru (Nigella sativa)
este un remediu preþios pentru sãnãtate.
Atenþie însã: Chimenul negru este o cu
totul altã plantã decât chimionul (condimentul utilizat la noi pe scarã largã), a nu
se confunda! Extras din seminþele plantei,
uleiul conþine o serie de principii active ºi
acizi graºi polinesaturaþi, cu efect calmant
ºi antiinflamator îndeosebi asupra pielii
uscate, sensibile ºi iritate. Este considerat
a fi remediu pentru boli de piele cum ar fi
eczemele, psoriazisul ºi mãtreaþa. Poate fi
folosit ca atare în aplicaþii locale sau în
amestec cu alte preparate de îngrijire corporalã ºi facialã. Are ºi proprietãþi
anticelulitice, conþine elemente esenþiale
de luptã împotriva infecþiilor, reacþiilor
alergice, stimuleazã regenerarea ºi creºte
viteza de vindecare. Anti-inflamator,
antibacterian ºi antiviral, este totodatã un
foarte puternic stimulent al sistemului
imunitar. De menþionat cã pe site-ul
Spitalului Sloane Kettering din New York,
au fost publicate detalii încurajatoare
privind folosirea uleiului de Chimen
Negru în tratarea bolii canceroase. Alte
studii indicã eficienþa deosebitã a uleiului
de Nigella în afecþiunile hepatice ºi în
alergii. Ca ºi bine-cunoscuta Echinaceea,
Chimenul Negru intensificã activitatea de
apãrare a corpului, putând fi folosit ºi în
cazurile de boli autoimune, tuberculozã ºi
SIDA. Oamenii de ºtiinþã de la
Laboratorul de cercetãri în domeniul cancerului din Hilton Head Island, Carolina
de Sud, au ajuns la concluzia cã Nigella
sativa stimuleazã activitatea celulelor de

scurtã duratã ale sistemului imunitar, care
se aflã în mod normal în mãduva
osoasã ºi care se
mobilizeazã atunci
când existã o
infecþie bacterianã
în organism. La rândul lor, studiile
efectuate
în
Iordania ºi Statele
Unite au stabilit cã
uleiul
trateazã
leucemia,
iar
cercetãri realizate în
Spania ºi Anglia au
arãtat cã el este util
în
tratamentul
reumatismului ºi al
altor boli inflama-

torii. Uleiul e utilizat ºi în curele de slãbire
alãturi de ceaiul verde, pentru calitãþile
sale de stimulare a metabolismului ºi de
reglare a apetitului. Produsul este uneori
vândut în magazine sau pe internet ca ulei
din seminþe din Chimen negru, seminþe de
ceapã neagrã, de susan negru etc, dar
numai cel menþionat ca fiind obþinut 100%
din specia Nigella sativa este cel autentic.
Provita Nutrition pune la dispoziþie produsul NIGELLA conþinând 500 mg de
Ulei De Nigella sativa, 100% pur, presat la
rece. În combinaþie cu biotinã, seleniu ºi
vitamina E, Chimenul negru se gãseºte ºi
în produsul Imunprotect de la Doppelherz
aktiv. Acesta are rol în creºterea imunitãþii
dupã infecþii respiratorii repetate, astm ºi
bronºite, vindecând tusea de lungã duratã,
dar combãtând ºi efectele negative ale
chimioterapiei.
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