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Scandinavian Herbs rena olja importeras från Indien och har 
sen urminnes tider i Asien och Mellanöstern ansetts vara ett 
universalmedel. Ur svartkumminfröna kallpressar man oljan. 
Den har en stark smak/doft av en naturlig del eterisk olja.                                                                                         
Det är över 100 olika verksamma ämnen i oljan - viktigast är  antioxidanterna.  
Antioxidanten TQ - Thymoquinone är en fytiokemisk förening - en fri radikal 
som är känd för sina antioxidanta, antivirala, svampdödande, antibakteriella, 
antiinflammatoriska, cancerförebyggande och cellförnyande egenskaper - även 
mot diabetes och astma.                                                                                               
Omättade fettsyror: linolsyra, linolensyra, oljesyra och nästan alla former av 
omega-3 och omega-6 fettsyror.                                                                                                            
Övriga ämnen: Vitamin B1, B2,  B3, folsyra, kalcium, järn, koppar, zink, 
fosfor, mineraler, kolhydrater proteiner, samt ca 15 aminosyror.                                                                         	

KOSTTILLSKOTT:                                                                                                          
Bättre modersmjölk –  Ökar på mjölkproduktionen. Ammande mammor kan blanda oljan 
med honung. Oljan, via mjölken, är positivt för barnets matsmältning.                             
Som ett antihistamin – mot allergiska reaktioner.                                                      
Antiseptiskt – kan bota inflammationer och infektioner i grovtarmen och även i andra 
livsviktiga system i kroppen eftersom den motverkar tillväxten av bakterier, parasiter och 
svamp. Bra sårolja alltså!                                                                                               
Hjärthälsa – stärker hjärtats muskulatur, kan sänka blodtrycket och kolesterolnivåerna.                                                                                         
Bronkit och astma - ökar cirkulationen - smörjs också på bröstkorgen.                                  
Gas i magen – ta lite kumminolja i ett glas varmt vatten - Sätt fart på matsmältningen – 
en sked olja, varmt vatten och lite salt stimulerar utsöndringen av magsafter, syror och galla.                                                         
Som hostmedicin – honung och varmt vatten.                                                                        
Mot depression, trötthet och impotens–  har en stimulerande effekt på kroppens alla 
system och att den kan aktivera hjärnan så att man blir  mer alert och vaken.                                                                                 
Menstratonnsproblem - stimulerar cirkulationen	

UTVÄRTES:	
Stimulerar hårtillväxt , ger näring och stärker håret	
För huden:  Smörj in huden för att återfukta och läka torr hud, minska uppkomsten av 
rynkor, minska svullnader och inflammationer i huden samt motverka acne, psoriasis, 
eksem, sol- och brännskador samt viss typ av svamp. 	
Används i massage - de antiinflammatioriska egenskaperna lindrar vid exempelvis  
reumatism och man kan få direkt effekt på muskelspasmer och kramper	!!


