
מרווה מרושתת - אומגה 3 צמחית

המרווה המרושתת הינה אחד מצמחי המרפא והתבלין העתיקים והנפוצים 
ביותר וידועה בסגולותיה הרפואיות עוד מהמאה ה-4 לפנה“ס. 

המרווה המרושתת משמשת כחומר ריח בבשמים, כחומר טעם ביין וליקרים, 
שמן לשימוש בטיפול ארומתרפיה וכתוסף תזונה.

מחקרים שבוצעו בתחילת המאה ה-20 ובעיקר החל משנות ה-70 מצאו כי 
רוויות מסוג  גבוה של חומצות שומן בלתי  ריכוז  המרווה המרושתת מכילה 
אומגה 3 ואומגה 6 אבל רק בתחילת שנות ה-2000 התחילו להשתמש בשמן 

המופק מזרעי המרווה המרושתת כמקור לאומגה 3 צמחית.  
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Salvia Sclarea
חומצות שומן חיוניות

חומצות שומן חיוניות הן תרכובות אורגניות חיוניות בכל היצורים החיים.
תפקידן הבסיסי של חומצות השומן החיוניות מסוג אומגה 3 הינו לבנות את קרומי 
יפגע  חלקי,  ואפילו  אלו,  שומן  בחומצות  מחסור  ולכן  השונות  ברקמות  התאים 

בתיפקוד התקין של כל תא ותא בגופנו!
רמות  איזון  רבות:  פיזיולוגיות  פעולות  לקיום  דרושות  החיוניות  השומן  חומצות 
ושיפור  התפתחות  החיסונית,  במערכת  תמיכה  והטריגלצירידים,  הכולסטרול 
תפקודי המוח ומערכת העצבים, יצירת הפולסים החשמליים המגרים את פעולות 
הלב, מספקות מענה לבעיות קשב וריכוז, בעלות פעילות אנטי דלקתית, טיפול 
וגמישות כלי הדם, שמירה על שלמות התאים וטיפול בבעיות עור ומניעתן, בנוסף 
במיוחד  העוברית,  בהתפתחות  מאוד  גדולה  חשיבות  ישנה  השומן  לחומצות 

בהתפתחות המערכת העצבית, המוח ורשתית העין.

אומגה 3 צמחית ממרווה מרושתת נותנת לנו את כל היתרונות 
של אומגה 3 ומעבר לזה: 

ריכוז גבוה של אומגה 3  n

שיפור היחס בין אומגה 3 לאומגה 6: יש חשיבות רבה ליחס בין חומצות השומן   n

יחס של   היינו  הנדרש  היחס  ומערכותיו,  הגוף  אופטימלי של  השונות לתפקוד 
1:4 לטובת אומגה 6, הואיל והאומגה 6 נמצאת במזונות רבים הגיע היחס ברוב 
האוכלוסיה ל-1:20, שמן המרווה המרושתת מכיל ריכוז גבוה של אומגה 3 וריכוז 

נמוך של אומגה 6 מה שמאפשר את שיפור היחס לרמה הרצויה
אומגה 3 צמחית המתאימה גם לטבעונים בזכות כמוסת סופט ג‘ל המופקת   n

מהצומח
נקי מרעלים, אלרגנים ומתכות  n

שבעקבות  ימיים  מקורות  לעומת  סביבתית,  פגיעה  ללא  גידול   - אקולוגי   n

ובשוניות  הים  בקרקעית  הפוגעות  דייג  פעולות  דורשת  הדגה  התמעטות 
ופוגעת באיזון בטבע

כשרות בד“צ      n


