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Bazylia przedłuża młodość
Tulasi, czyli bazylia azjatycka, jest blisko spokrewniona z popularną w krajach zachodnich bazylią
pospolitą, a jej liście są wykorzystywane w medycynie ajurwedyjskiej jako lek na malarię, cukrzycę,
gorączkę i przeziębienia oraz kuchni wschodniej ze względu na ich ostry smak.

W trakcie pierwszych formalnych badań nad właściwościami tej rośliny naukowcy indyjscy odkryli,
że ekstrakt z bazylii azjatyckiej bardzo skutecznie chroni organizm przed działaniem szkodliwych
wolnych rodników – rakotwórczych substancji, które atakują takie organy, jak serce, wątroba i mózg
oraz uszkadzają geny i komórki nerwowe.
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Zmiana terminu PCI Days 2020: targi odbędą
się 9 – 10 września
Targi dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego PCI Days 2020 zostały przeniesione.

08-04-2020

Degradacja środowiska i brak
bioróżnorodności sprzyjają pandemiom
Utrata różnorodności biologicznej i degradacja środowiska naturalnego sprzyjają pojawianiu się
nowych chorób.

08-04-2020

Zanieczyszczone powietrze a zgony z powodu
COVID-19?
Możliwe, że istnieje związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza a śmiertelnością z powodu
COVID-19.

08-04-2020

Siedzenie w domu podczas epidemii
COVID-19 nasili problem otyłości...
Zamknięcie szkół nasili epidemię otyłości wśród dzieci - przewidują amerykańscy eksperci.

08-04-2020

Sztuczna inteligencja wcześniej przewidziała
wybuch pandemii
Analizując dane dotyczące ruchu lotniczego sztuczna inteligencja przewidziała początek wybuchu
pandemii Covid-19 wcześniej.

06-04-2020

COVID-19: jaka jest szansa na leki i
szczepienia?
Opowiada o tym prof. dr hab. Waleria Hryniewicz - profesor w Zakładzie Epidemiologii i
Mikrobioliologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków.

06-04-2020

Koronawirus - a choroby serca
Jeśli chorujesz na serce albo masz nadciśnienie nie odstawiaj leków z obawy przed COVID-19.

06-04-2020

Urządzenie chłodnicze może być bardziej
ekologiczne
Eliminacja szkodliwych substancji chłodniczych i zastąpienie ich dwutlenkiem węgla jest celem
projektu.
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