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ELIKSIR KRZEMOWY 250ml
 

Cena: 32,90 PLN

Opis produktu
 

Franciszkański Eliksir krzemowy 250ml - unikalna kompozycja ziół bogatych w
naturalną krzemionkę dla odnowy organizmu
Wyjątkowe połączenie płynnych wyciągów z ziela skrzypu, poziewnika i przytulii, krzemianu magnezu i kwasów organicznych (kwas
jabłkowy i bursztynowy). Poziewnik, przytulia i skrzyp są ziołami krzemionkowymi. Tradycyjne połączenie ziół krzemionkowych z
kwasami organicznymi przekształca krzemionkę w postać łatwoprzyswajalną. Krzem jest biopierwiastkiem niezbędnym do
prawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej właściwej, nabłonkowej, nerwowej, chrzęstnej i kostnej. Poziewnik, skrzyp i przytulia
wspomagają procesy odtruwania (detoksykacji) i odnowy organizmu. Naturalna krzemionka przyspiesza gojenie ran.

Skrzyp polny (Equisetum arvense) zawiera prawdziwe bogactwo związków krzemu i wapnia. Jako źródło krzemionki, ma działanie
przeciwzapalne i przeciwwysiękowe, dodatkowo świetnie oczyszcza krew oraz działa moczopędnie (działanie depurativum i diureticum).
Surowiec jest również źródłem cennych flawonoidów. Dzięki zawartości związków mineralnych, skrzyp ma świetne działanie na włosy,
paznokcie, skórę oraz ścięgna. Wspomaga gojenie się ran, a poprzez swoje działanie moczopędne pomaga organizmowi w wydalaniu
piasku z dróg moczowych. Zapobiega również łamaniu się paznokci oraz rozdwajaniu końcówek włosów.

Poziewnik polny (Galeopsis ladanum) jest kolejnym z bardziej znanych surowców krzemionkowych, dodatkowo zawiera też irydoidy,
terpeny, flawonoidy oraz kwasy fenolowe - są to naturalne związki o działaniu przeciwzapalnym. Krzemionka zawarta w zielu poprawia
elastyczność skóry. Poziewniki były również tradycyjnie stosowane w chorobach płuc, ich zaflegmieniu, a nawet przy gruźlicy, ponieważ
roślina wspomaga bliznowacenie zmian gruźliczych. Jako roślina bogata w krzem, ma bardzo pozytywny wpływ na stawy i ścięgna -
stabilizuje strukturę włókien kolagenowych.

Przytulia wonna, marzanka wonna (Galium odoratum) jest rośliną bogatą w krzem, bioflawonoidy, oraz glikozydy irydoidowe. Roślina
jest także bogata w kumaryny - związki o bardzo przyjemnym zapachu siana oraz świeżo skoszonej trawy, zresztą wskazuje na to
nazwa gatunkowa naszej byliny. Stosowana przy schorzeniach wątroby, w celu pobudzenia nerek do lepszego filtrowania, dawniej
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stosowana zewn ętrznie w leczenie hemoroidów i wykwitów skórnych. Zawiera witaminę C, oraz PP (inaczej zwanej kwasem
nikotynowym). Ma również działanie żółciopędne.

Dodatek melasy, która jest produktem ubocznym powstałym przy produkcji cukru , również ubogaca gotowy eliksir w związki mineralne,
głownie tlenek potasu, tlenek sodu oraz tlenek żelazowy. Dodatkowo, nadaje produktowi przyjemny, głeboki smak.

Naturalne składniki Eliksiru krzemowego:

wyciąg płynny z ziela poziewnika szorstkiego (Galeopsis tetrahit L.), wyciąg płynny z ziela skrzypu polnego (Equisetum arvense L.),
wyciąg płynny
z ziela przytulii czepnej (Galium aparine L.), regulator kwasowości: kwas bursztynowy, kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy; melasa
trzcinowa.

Polecany sposób użycia Eliksiru krzemowego:

Dorośli 1-2 razy dziennie 5 ml, dzieci od 7 roku życia połowę dawki. Przed użyciem należy wstrząsnąć.
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