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ELIKSIR LEKKA JAK PIÓRKO 250ml
 

Cena: 31,90 PLN

Opis produktu
 

Franciszkański eliksir z ziół na poprawę trawienia, zmniejszenie apetytu i
pomoc w walce z nadwagą - Lekka jak piórko 250ml
Eliksir Lekka ja piórko zawiera mieszaninę ekstraktów ziołowych, która ułatwia kontrolę masy ciała i jest pomocą w walce z nadwagą.
Zmniejsza uczucie głodu i daje poposiłkowe uczucie pełności. Poprawia trawienie na całej długości przewodu pokarmowego m.in.
przez nasilanie wydzielania enzymów trawiennych i utrzymanie prawidłowej czynności jelit. Stosowanie eliksiru Lekka jak piórko
pozwala na ograniczenie spożywanych kalorii i poprawę metabolizmu tłuszczów. 
Lekka jak piórko składa się z kilku dobroczynnych ziół, których krótki opis znajduję się w dalszej części.

Siemię lniane (Semen lini) - ogranicza łaknienie. Wywołuje uczucie pełności po spożytym posiłku. Pomaga ograniczyć wartość
kaloryczną spożytego posiłku oraz utrzymać prawidłową czynność systemu jelitowego. Nasiona lnu są powleczone śluzami kwaśnymi,
które osłaniają błonę żołądkową, pomagają przy wypróżnieniach, zwiększając parokrotnie swoją objętość poprzez proces pęcznienia.

Mniszek lekarski (Taraxacum officinale), pospolicie znany przez nas wszystkich pod nazwą mlecz, pobudza trawienie. Przyczynia się do
utrzymania fizjologicznego zrównoważonego odczynu żołądka oraz do prawidłowej czynności wątroby. Odwary z rośliny działają
rozkurczowo, są też stosowane przy kontrolowaniu poziomu cukru we krwi przy cukrzycach. Tradycyjnie jest od dawien dawna używany
jako znakomity środek żólciotwórczy i żółciopędny, dobrze pobudza przemianę materii oraz procesy trawienne. Wspomaga odtruwanie,
zwiększa wydalanie moczu. Kwiaty z mniszka regulują miesiączkowanie i znoszą napięcie przedmiesiączkowe.

Lubczyk lekarski(Levisticum officinale) wspiera trawienie, wątrobę i pracę dróg żółciowych. Pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm
tłuszczów w organizmie. Jest tradycyjnie stosowany w szerokim wachlarzu schorzeń, od niestrawności, poprzez skąpomocz,
zaburzenia miesiączkowania, czy przy oczyszczaniu krwi, co ma pośredni wpływ na poprawę jakości skóry. Jest również znany ze
swoich właściwości afrodyzujących. Liście i korzeń lubczyka są często dodawane do potraw, aby polepszyć ich smak i zapach, a także
pośrednio ułatwić trawienie. Jest kluczowym składnikiem znanej przyprawy do zup i dań w płynie.
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Skrzyp polny (Equisetum arvense) wspiera czynność wątroby; chroni komórki wątroby przed związkami toksycznymi. Jest jednym z
najbardziej znanych ziół krzemowych, regularnie stosowany i poprawnie przyrządzany bardzo poprawia stan skóry i włosów. Dodatkowo,
jest silnym diuretykiem - wzmaga przepływ moczu i jego wydalanie oraz usuwanie toksyn z układu moczowego. Jako elastotropica, jest
także rośliną przeciwzapalną i przeciwwysiękową. Zwiększa wytrzymałość naczyń krwionośnych i włosowatych w naszym ciele.

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu i kontroli masy ciała, jako
środek żółciopędeny wspiera metabolizm tłuszczów. Bardzo poprawia proces trawienia. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych.
Tradycyjnie, młode listki rośliny były zjadane na wiosnę, przy bólach i niedomaganiach wątroby, trzustki, śledziony, żołądka i jelit, a także
wspomagająco przy kuracjach odtruwających, oczyszczających i wzmacniających.

Ketmia, inaczej hibiskus (Hibiscus sabdariffa) jest pomocna w stanach zmęczenia. Dodaje energii, wspiera witalność. Zawiera sporo
antocyjanów - fioletowoczerwonych związków o wspaniałym wpływie na mózg oraz zdrowie i siłę. Obecnymi w kwiecie hibiskusa
antocyjanami są 3-sambubiozyd delfinidyny i cyjanidyny. Dodatkowo, te barwne związki polepszają naczynia krwionośne w obrębie
siatkówki. Napar z rośliny zwiększa diurezę, delikatnie ułatwia perystaltykę jelit, oraz zakwasza mocz, utrudniając drobnoustrojom
bytowanie w naszym układzie moczowym. Poza tym, preparaty z hibiskusa świetnie orzeźwiają.

Naowocnia fasoli (Phaseolus vulgaris) ma działanie moczopędne, lekko obniżające poziom cukru we krwi. Dzięki działaniu
zwiększającym wydalanie moczu, jest ona surowcem oczyszczającym i odtruwającym. Może być śmiało stosowana pomocniczo przy
innych lekach normujących poziom cukru we krwi.

Eliksir zawiera również koncentraty z soków jabłek (Malum malus) oraz czarnych porzeczek (Ribes nigrum) które są użyte w
preparacie jako corrigens, czyli środek stosowany w ramach poprawienia smaku, zapachu lub koloru gotowej postaci leku, ale zarówno
jabłka jak i owoce porzeczki są bogate w pektyny oraz kwasy organiczne które mogą normować perystaltykę oraz pasaż jelitowy.

Franciszkański Eliskir "Lekka jak piórko" jest bezpiecznym preparatem - nie zawiera drażniących antrazwiązków ze źródeł roślinnych
takich jak senes, kruszyna, rzewień czy alona - nie podrażnia jelit ani ich nie rozleniwia. Jego działanie jest kompletne i skuteczne, a
jednocześnie delikatne i bezpieczne.

Do uzupełnienia ziołowej suplementacji eliksirem polecamy także zioła w saszetkach --> Herbatka Lekka jak piórko.

Skład ziołowego eliksiru do walki z nadwagą:

Woda oczyszczona, substancja korygująca smak: fruktoza; owoc jabłka koncentrat soku DER 6,25:1; owoc czarnej porzeczki koncentrat
soku DER 6,25:1; substancja zagęszczająca: skrobia; ekstrakt ciekły z ziela krwawnika DER 1:1; ekstrakt z siemienia lnianego DER 10:1;
ekstrakt ziela skrzypu DER 4-7:1; ekstrakt z naowocni fasoli DER 8:1; ekstrakt z kwiatu ketmii DER 6:1; ekstrakt z korzenia mniszka z
zielem DER 5,6-8,4:1; ekstrakt z korzenia lubczyku DER 10:1; regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Lekka jak piórko - właściwe dawkowanie eliksiru:

1 łyżeczka trzy razy dziennie po posiłku, popijać wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Uwagi:

Uwaga: Produkt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
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