
 
Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"

Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

  

ELIKSIR ODTRUWAJĄCY 250ml
 

Cena: 32,90 PLN

Opis produktu
 

Franciszkański Eliksir odtruwający 250ml - naturalne wsparcie fizjologicznego
procesu oczyszczania organizmu
Zakonny Eliksir zawiera mieszaninę ekstraktów ziół – borówki czarnej (Vaccinium myrtillus), jarząbu pospolitego (Sorbus aucuparia),
lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia), litworu arcydzięgla (Angelica archangelica), melisy lekarskiej (Melissa officinalis) i róży
stulistnej (Rosa xcentifolia).

Borówka zawiera antocyjanozydy, dzięki czemu wspiera utrzymanie zdrowia oraz prawidłowej czynności błon śluzowych żołądka i jelita
cienkiego. Dodatkowo, od XIX wieku przypisuje się borówce działanie obniżające poziom cukru we krwi, jest też stosowana pomocniczo
przy cukromoczu. Owoce również wspomagają diurezę, czyli zwiększają objętość moczu wydalaną przez ciało, co sprzyja oczyszczaniu.
Oprócz tego, antocyjany, czyli związki o intensywnym fioletowym zabarwieniu znakomicie wpływają na siatkówkę oka. Surowiec
wykazuje też pomocne działanie przy biegunkach. Dodatkowo, ma ona lekkie działanie przeciwowsicze.

Jarzębina wspiera odporność i działa regenerująco. Owoc jest bogaty w kwas sorbowy, witaminę C oraz karoten. Duże dawki odwaru z
owoców jarzębiny działają hamująco na rozwój bakterii i grzybów w jelitach. Należy do środków czyszczących krew. Wyciągi w dużych
dawkach działają również przeczyszczająco. Wzmaga też wydzielanie żółci.

Lawenda przyczynia się do utrzymania komfortu trawienia. Kwiat zawiera mnóstwo olejków eterycznych o dobroczynnym działaniu.
Wyciąg ma działanie uspokajające i nasenne, ale ma także wpływ na trawienie – zwiększa wydzielanie żółci i soków trawiennych, działa
też rozkurczowo. Wartym odnotowania, w kontekście opisywanego preparatu, jest także korzystne działanie na infekcje układu
pokarmowego.

Arcydzięgiel pomaga utrzymać prawidłową pracę wątroby i fizjologiczny proces oczyszczania organizmu. Korzeń arcydzięgla zawiera w
sobie olbrzymie bogactwo składników roślinnych – od olejków, poprzez kumaryny aż do różnorakich fitokwasów. Korzeń zawiera
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również żywice, cukry oraz flawony. Arcydzięgiel jest silnym ziołem – ma działanie adaptogenne, czyli poprawiające nasz stan
psychiczny oraz mobilizujące ciało do lepszej odpowiedzi na czyhające na nas drobnoustroje. Arcydzięgiel wykazuje również silne
działanie przeciwbakteryjne, antyroztoczowe, hamujące wzrost grzybów oraz pierwotniakobójcze.

Melisa wspiera trawienie, przyczynia się do prawidłowej pracy układu jelitowego i utrzymania fizycznego dobrego samopoczucia. Ziele
melisy zawiera kwas kawowy, o działaniu przeciwbakteryjnym oraz żółciopędnym. Olejek eteryczny z melisy ma działanie uspokajające i
wiruso-, bakterio-, oraz grzybobójcze.

Róża stulistna pomaga utrzymać prawidłową motorykę układu pokarmowego – żołądka i jelit. Pomaga w utrzymaniu równowagi
kwasowo-zasadowej żołądka. Owoce róży działają moczopędnie, co wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn. Wyciąg ma też
działanie odtruwające i przeciwnowotworowe. Jest zalecana przy nieżytach układu pokarmowego i oddechowego.

Połączony kompleks tych wyciągów świetnie wspomaga organizm w walce z toksynami oraz z usuwaniem ich z organizmu.

Naturalny skład Eliksiru odtruwającego:

substancja rozpuszczająca: woda oczyszczona; substancja korygująca smak: fruktoza; ekstrakt płynny z liścia melisy lekarskiej (DER
1:1); nalewka z kwiatu lawendy wąskolistnej (DER 1:5); ekstrakt z suchego owocu borówki (DER 8:1); ekstrakt gęsty z korzenia litworu
arcydzięgla (DER 1:1); ekstrakt owocu róży stulistnej (DER 1:1); ekstrakt z owocu jarząbu (DER 6,8-8:1); substancja zagęszczająca: guma
ksantanowa; substancja przeciwutleniająca: sorbinian potasu; regulator kwasowości: kwas jabłkowy.

Prawidłowy sposób użycia Eliksiru odtruwającego:

1 łyżeczka trzy razy dziennie przed posiłkiem, popić wodą.

Uwagi:

Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
Produkt niezalecany dla kobiet w ciąży oraz dla osób poniżej 18. roku życia.
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