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ELIKSIR NA SERCE 250ml
 

Cena: 34,90 PLN

Opis produktu
 

Franciszkański, ziołowy Eliksir na serce 250ml. Naturalne wsparcie serca
ziołami.
Franciszkański Eliksir Na serce zawiera mieszaninę ekstraktów ziół, pomocnych w zachowaniu układu krwionośnego oraz pracy serca w
stanie jak najlepszej wydajności. Wyjątkowa kompozycja płynnych wyciągów ziołowych o korzystnym wpływie na morfologię krwi.

Róża stulistna (Rosa centifolia) pomaga utrzymać prawidłową morfologię krwi. Wspiera pracę serca poprzez utrzymanie
zrównoważonego stanu emocjonalnego. Roślina ta nazwana jest stulistną, ze względu na mnogość płatków które wchodzą w skład jej
wyjątkowo pięknego kwiatu. Są one tak ciężkie, że pędy rośliny uginają się, a czasem nawet łamią pod wpływem ciężaru. Podobnie do
róży damasceńskiej, ma ona pozytywny wpływ na uczelnianie naczynek krwionośnych, a dzięki zawartości antocyjanów oraz polifenoli
mają działanie antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające.
Ketmia szczawiowa, inaczej zwana jako chińska róża albo hibiskus (Hibiscus sabdariffa) pobudza, pomaga zwalczyć psychiczne i
fizyczne zmęczenie. Dodaje sił, wspiera witalność. Wspiera krążenie mikronaczyniowe, łagodzi doznanie ciężkich nóg. Od wieków znany i
wszechstronnie stosowany, choć największą popularnośc zdobywał pod postacią orzeźwiającego, rubionowo-czerwonego,
kwaskowatego i orzeźwiającego naparu. Zawiera mnóstwo antocyjanów, które mają pozytywny wpływ na układ krwionośny, szczególnie
na naczynia włosowate. Dodatkową zaletą rośliny jest lekkie działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie. Ciekawostką jest, że kwiat
hibiskusa kwitnie tylko przez jeden dzień.
Owoc głogu pierzastolisnego (Crataegi pinnatifida) wspiera prawidłową pracę serca i układ sercowo-naczyniowy. Bogaty w
procyjanidyny oraz flawonoidy. Działa inotropowo dodatnio - wzmacnia siłę skurczu serca, chronotropowo ujemnie - wydłuża czas
między skurczami, dromotropowo ujemnie - zmniejsza wpływ na szybkość przewodnictwa w węźle przedsionkowo-komorowym, w
układzie bodźco-przewodzącym, batmotropowo dodatnie - zwiększa próg pobudzenia mięśnia sercowego, oraz tonotropowe dodatnio,
czyli zwiększa toniczne napięcie komórek mięśnia sercowego. Całościowo ma to korzystny wpływ na serce - uspokaja je i zwiększa jego
wydajność. Preparaty głogowe mają również działanie antyarytmiczne.
Pokrzywa (Urtica dioica) podnosi witalność, wspiera system kostno-stawowy. Wspiera także krążenie naczyniowe. Ponadto łagodzi
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uczucie zmęczonych i ciężkich nóg. Jest diuretykiem - wzmaga wydalanie moczu, co pomaga w oczyszczaniu organizmu. Dodatkowo,
napary z pokrzywy mają działanie czyszczące krew, co pośrednio wynika z ich właściwości moczopędnych. Pokrzywa jest również
surowcem krzemowym - ma pozytywny wpływ na naszą skórę, włosy oraz paznokcie.
Melisa (Melissa officinalis) wspiera utrzymanie równowagi hormonalnej organizmu, zdrowie układu krążenia, łagodzi gardło, krtań i
struny głosowe; pomaga odprężyć się, utrzymać dobre samopoczucie i wysokie zdolności poznawcze. Dzięki swojemu działaniu
uspokajającemu, które zawdzięczamy licznym olejkowm eterycznym, w tym cytronellolu o przyjemnym, cytrusowym aromacie, wycisza
rozedrgane serce i przynosi ulgę.
Owoc aronii wielkoowocowej, znana też jako aronia czarna (Aronia melanocarpa = Aronia nigra) jest bardzo bogata w pektyny, kwasy
organiczne, witaminę C, a także jest ona najlepszym polskim źródłem antocyjanów. Jest także bogata we flawonoidy oraz żelazo, które
wchodzi w skład hemoglobiny w czerwonych krwinkach, co przekłada się na jej działanie krwiotwórcze. Preparaty z aronii są zalecane w
terapii okulistycznej. Dodatkowo, aronia zalecana jest przy zespole jelita drażliwego, a także pomaga w zaleczaniu nadżerek błon
śluzowych.

Skład Eliksiru na serce:

Substancja rozpuszczająca: woda oczyszczona; substancja korygująca smak: fruktoza; owoc jabłka koncentrat soku (DER 6,25:1);
substancja zagęszczająca: skrobia; ekstrakt płynny z liścia melisy lekarskiej (DER 1:1); ekstrakt z suchego owocu aronii (DER 8:1);
ekstrakt z liścia pokrzywy (DER 6:1); ekstrakt z kwiatu ketmii (DER 6:1); ekstrakt owocu róży stulistnej (DER 1:1); ekstrakt owocu głogu
pierzastolistnego (DER 7:1); regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Jak właściwie dawkować ziołowy Eliksir na serce:

1 łyżeczka dwa razy dziennie po posiłku popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Przeciwwskazania:

Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
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