
Rożnorodność obszarów działania limby

Sosna piaskowa ma znaczący wpływ na samopoczucie fizyczne i psychiczne!

Dowody naukowe

Limba (nazywana również Arve)

Wpływ drewna limby na zdrowie był przedmiotem zakrojonych
na szeroką skalę badań nad limbą przeprowadzonych w roku
2003 przez placówkę badawczą Joanneum Reserach
Forschungsgesellschaft (www.joanneum.at), a wyniki analiz
jednoznacznie dowiodły, że drewno limby ma pozytywny wpływ
na zdrowie. Po przeprowadzeniu bezpośrednich pomiarów
wpływu różnych dekorów drewna i porównaniu ich do limby
wykazano ogromne różnice w jakości wypoczynku i
regeneracji. Niższe tętno oraz szybszy proces regeneracji i
odpoczynku potwierdzają subiektywne odczucia uczestników
badania, którzy po nocy spędzonej w sypialni, w której były
zastosowane produkty z limby stwierdzili, że sen był bardziej
regenerujący, a ogólne samopoczucie znacznie lepsze. Wyniki
badań naukowych mówią same za siebie: liczba uderzeń serca
osób badanych spadła o 3500 uderzeń w ciągu 24 godzin, co
przekłada się na zaoszczędzenie 1 godziny pracy serca
dziennie (!). To wyjaśnia, dlaczego w dawnych czasach w wielu
gospodach oraz w pokojach podłogi i ściany były wyłożone
limbą, a ludzie spali w łóżkach wykonanych z drewna limby.

Krótka wycieczka do strefy surowego i bezlitosnego klimatu, w
którym rośnie limba, pozwoli zrozumieć, dlaczego to "cudowne
drzewo" może w tak dużym stopniu pozytywnie wpłynąć na
jakość życia i poprawić samopoczucie i zdrowie człowieka. Na
wysokości ok. 1500 metrów limba wytrwale walczy o swoją
przestrzeń życiową, wykazując się determinacją,
cierpliwością, wytrwałością i dużymi zdolnościami
adaptacyjnymi. Dzięki temu rozwinęła niezwykle wysoką
tolerancję na stres w wyjątkowo nieprzyjaznym środowisku.
Rośnie bardzo wolno, wydaje się, że wie, iż nie ma się co
spieszyć. Limba nie zna pośpiechu ani ponaglania.

Muszą upłynąć dziesiątki lat, żeby na drzewie pojawiły się
pierwsze kwiaty. Jeden zestaw igieł utrzymuje się nawet
przez 12 lat. Korzenie limby - ze względu na to, że
drzewo rośnie bardzo powoli - sięgają bardzo głęboko w
warstwę ziemi i kamieni, a ponadto są mocno
rozgałęzione. Dzięki temu limba doskonale radzi sobie w
ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych i jest w
stanie oprzeć się każdej burzy. Wiek najstarszych limb
szacuje się na ok. 1000 lat, drzewo ścięte do dalszej
obróbki ma ok. 70 - 200 lat, w przeciwnym razie nie
byłoby jeszcze wystarczająco wysokie, aby nadawało się
do obróbki. Od dawien dawna wiadomo, że limba zawsze
zwycięża w walce z siłami natury i dlatego słusznie jest
nazywana królową Alp.

Complex Zirbenöl Complex Zirbenwachs
Olej do drewna sosny 
limby firmy Complex 
opracowano specjalnie 
do powlekania drewna 
limby. Jest w stanie 
sprostać wysokim wy-
mogom, jekie stwarza 
drewno limby, nie 
ogranicza wyjątkowych 
wła-ściwości tego 
gatunku drewna, a 
wręcz wzmacnia je. 
Wykazano to jedno-
znacznie i dobitnie, we

wspomnianym na początku badaniu właściwości 
sosny limby. W ww. badaniu dwa z naszych produktów 
zostały użyte bez naszej wiedzy, co oznacza, że nie 
mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na wyniki 
końcowe (co też zostało odnotowane w badaniu. 
Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni z faktu, że 
badania potwierdzają, iż skuteczność drewna limby nie 
została w żaden sposób osłabiona przez nasze 
produkty. Zirbenol (olej do drewna limby) firmy 
Complex zapewnia doskonałą ochronę powierzchni 
wykonanej z drewna limby przed zabrudzeniem, cie-
mnieniem, a także przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych, a dzięki domieszce 
czystego destylatu z limby zwiększa intensywność 
zapachu limby, podkreślając jego naturalną 
wyrazistość. Nasz olej do drewna limby nie zamyka 
porów i umożliwia oddychanie drewna, dzięki czemu 
zachowuje ono w pełni swoje korzystne dla zdrowia 
właściwości, a jednocześnie jest doskonale 
zabezpieczone i uszlachetnione.

Wosk do drewna firmy Complex ma takie same
właściwości jak olej do drewna limby (nie zamyka
porów, umożliwia drewnu oddychanie, nie narusza
struktury drewna limby, zapewnia ochronę przed
wodą, zabrudzeniem i ciemnieniem drewna, pozwala
zachować naturalny zapach limby), ale stosuje się go
raczej do pielęgnacji lub
wykonywanych 
okresowo czynności 
pielęgnacyjno konser-
wacyjnych. Wosk do 
drewna limby jest 
przeznaczony wyłą-
cznie do stosowania 
do drewna limby. Wy-
jątkowo łatwo stosuje 
się go jako pastę, a 
jego niepodważalną 
zaletą jest czas 
schnięcia wynoszący 
ok. 15 minut.
Zirbenwachs to produkt klasyczny do stosowania w 
celu odświeżenia starszego drewna limby, albo jako 
warstwa nawierzchniowa na oferowany przez nas 
olej do drewna limby. W związku z tym wchłania się w 
mniejszym stopniu niż olej do drewna limby - co 
wynika z mniejszej zawartości wody - wosk 
utrzymuje się na powierzchni, ale można go łatwo 
wypolerować, dzięki czemu tworzy niezwykle 
przyjemną i wyjątkowo piękną, aksamitną i 
perfekcyjną powierzchnię. Olej i wosk do drewna 
limby firmy Complex wzbogacają ofertę produktów

i 
są wyrazem innowacji w obszarze malowania mebli, 
podłóg, boazerii itp. z drewna limby

Las sosnowy w Ahrntal w Południowym Tyrolu

Podłoga z drewna limby firmy Larix Linea - www.larix.bz - uszlachetnienie powierzchni olejem do drewna limby firmy Complex 

�Uspokaja i łagodzi dolegliwości serca i układu krążenia
�

Zmniejsza liczbę uderzeń serca o ok. 3500 uderzeń dziennie
(=oszczędność 1 godziny pracy serca dziennie)
�

Łagodzi przeziębienia, rozrzedza śluz, likwiduje kaszel i udrażnia nos
�

Wspomaga krążenie i oczyszcza krew
�

Zapobiega i powstrzymuje stany zapalne
�

Poprawia koncentrację
�

Zwiększa sprawność umysłową
�

Wspomaga oddawanie moczu
�

Zmniejsza dolegliwości reumatyczne i napięcie mięśni
�

Znacząco pomaga przy bezsenności
�

Skutecznie odstrasza mole, insekty, szkodniki i roztocza
�

Działa odkażająco na skórę i sprawia, że wygląda młodziej

Kompleksowy olejek sosnowy i wosk sosnowy - doskonałe uszlachetnienie i pielęgnacja sosny!

Prozdrowotne i wyjątkowe właściwości limby nadają jej specjalne olejki eteryczne z drewna
limbowego. Produkty do drewna limby firmy Complex dodatkowo wzmacniają to działanie.
Osiągamy to dzięki dodaniu w 100% czystego destylatu pochodzenia biologicznego, który jest
pozyskiwany bezpośrednio z drewna limby.


