
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

BALSAM JEROZOLIMSKI FORTE 200ml
 

Cena: 32,00 PLN

Opis produktu
 

Balsam Jerozolimski Forte – ziołowa moc natury podana w syropie

Balsam Jerozolimski Forte to jeden z bardziej znanych bonifraterskich produktów. To ziołowy syrop o wielokierunkowym działaniu na
układ oddechowy oraz odpornościowy.
Naturalne składniki aktywne zawarte w Balsamie zostały skrupulatnie dobrane przez najlepszych bonifraterskich zielarzy, a ich
proporcje są dopracowane w najmniejszym szczególe. Aż 11 roślinnych ekstraktów połączonych w formule syropu działa wyjątkowo
skutecznie w dolegliwościach związanych z infekcjami oraz stanami zapalnymi górnych dróg oddechowych. Jest sporo ziołowych
syropów na gardło, kaszel, czy wzmacniających odporność, jednak Balsam Jerozolimski Forte jest jedyny w swoim rodzaju. Takiego
połączenia w zasadzie nie ma w żadnym innym preparacie. Unikalna receptura oparta na doświadczeniu i wielowiekowej tradycji
zielarskiej Braci Bonifratrów łączy w sobie naturalną prozdrowotną moc wielu ziół. W tej niewielkiej butelce Balsamu Jerozolimskiego
Forte naprawdę wszystko się zgadza.

Ziołowy syrop o niezwykłym potencjale prozdrowotnym, czyli zakonna receptura Braci
Bonifratrów

Są tu zioła o działaniu osłaniającym i nawilżającym błonę śluzową gardła i krtani (porost islandzki, podbiał), zioła ułatwiające
odkrztuszanie (dziewanna, lipa) oraz zioła rozgrzewające i napotne (lipa, bez czarny). Wybitnym składnikiem jest balsamowiec mirry o
działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz antyseptycznym i także wykrztuśnym. Ważnym elementem jest pelargonia – zioło
doskonałe do zwalczania infekcji, zapalenia oskrzeli i innych chorób zapalnych układu oddechowego. Aktywność prozdrowotna
pelargonii wynika z właściwości antybakteryjnych i przeciwwirusowych (w tym aktywność wobec gronkowcom, paciorkowcom,
pneumokokom oraz wirusowi opryszczki) oraz zdolności do ograniczenia przylegania patogenów do błon śluzowych dróg oddechowych
i ułatwienie ich odkrztuszania.Pąki sosny – kolejny naturalny as w rękawie w starciu z infekcją. Rzadki składnik ziołowych preparatów,
który odkaża, działa przeciwzapalnie i rozszerza drogi oddechowe, przez co ułatwia oddychanie utrudnione przez toczący się stan
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chorobowy.
Dziesiątki składników naturalnie występujących w wyciągach ziołowych dodatkowo wywołują efekt wzmacniający i stymulujący układ
odpornościowy, oraz kolektywnie łagodzą objawy infekcji i zapalenia górnych dróg oddechowych.

Jeden ziołowy syrop, a tyyyle zastosowań!

Nie da się o Balsamie Jerozolimskim Forte powiedzieć w skrócie, bo z powodzeniem łączy w sobie kilka produktów i możemy go
traktować jako:
Ziołowy syrop na kaszel i gardło
Naturalny syrop przeciwzapalny
Ziołowy syrop na przeziębienie
Ziołowy syrop na zatoki i zapalenie zatok
Ziołowy syrop na odporność i wzmocnienie
To naturalny produkt z ziół na wszelkie infekcje dróg oddechowych, zapalenie gardła i katar, także do stosowania pomocniczo - jako
ziołowe wzmocnienie standardowej terapii.

Skład:

Sacharoza, woda, Extractum Compositum Balsam Jerozolimski, w tym ekstrakty z: kwiatu bzu czarnego (Sambuci flos), kwiatu lipy
(Tiliae flos), kwiatu dziewanny ( Verbasci flos), kwiatu rumianku (Matricariae flos), plechy porostu islandzkiego (Lichen islandicus), ziela
tymianku (Thymi herba) oraz ziela melisy (Melissae herba), ekstrak z balsamowca mirry (Commiphora myrrha), kwas L-askorbinowy
(Acidum ascorbicum), ekstrakt z pąków sosny zwyczajnej (Pini silvestris gemmae), ekstrakt suchy z pelargonii (Pelargonium sidoides),
ekstrakt z podbiału (Tussilago farfara), substancja konserwująca: sorbinian potasu, regulartor kwasowości: kwas cytrynowy, guma
ksantanowa.

Dawkowanie i sposób użycia:

Dzieci powyżej 12. roku życia 3 razy dziennie po 5 ml. Dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml. Preparat można przyjmować w naturalnej
postaci lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody. Przed użyciem wstrząsnąć.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek ze składników. Nie zaleca się stosowania produktu przez kobiety w ciąży i
karmiące piersią. Nie należy podawać dzieciom do 12. roku życia.
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