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ELIKSIR WĄTROBOWY 250ml
 

Cena: 32,90 PLN

Opis produktu
 

Franciszkański Eliksir wątrobowy - naturalne wyciągi roślinne dla zdrowej
wątroby
Franciszkański Eliksir wątrobowy zawiera mieszaninę ekstraktów ziół - karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus), ostropestu
plamistego (Silybum marianum), pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), melisy lekarskiej (Melissa officinalis), mięty pieprzowej (Mentha
×citrata), jałowca pospolitego (Juniperus communis), chmielu zwyczajnego (Humulus lupulus), kopru włoskiego (Foeniculum vulgare),
sok owocu aronii (Aronia melanocarpa) i jabłka (Malus sp.).

Karczoch wspiera trawienie i prawidłową pracę układu jelitowego, proces fizjologicznego oczyszczania organizmu, przepływ soku
żołądkowego, utrzymanie zdrowej wątroby, utrzymanie prawidłowego profilu lipidowego i kontroli wagi ciała. Zawiera seskwiterpeny,
kwasy kawoilochinowe oraz cynarozyd.

Ostropest wspiera pracę wątroby, przyczynia się do utrzymania jej zdolności trawienia i oczyszczania organizmu. Ostropest zawiera
sylimarynę, która jest mieszaniną fitolignanów obecnych w owocu (nasieniu) ostropestu. Ma wspaniałe działanie na wątrobę, wspomaga
jej regeneracje oraz stan obecnych już komórek.

Pokrzywa wspiera system odpornościowy organizmu, krążenie żylne, pracę układu sercowo-naczyniowego i zdrowie serca. Jest bogata
w związki krzemowe oraz sitosterole. Oczyszcza krew, działa też moczopędnie, dzięki czemu organizm uzyskuje wyraźną pomoc przy
oczyszczaniu z toksyn.

Melisa wspiera trawienie, przyczynia się do prawidłowej pracy układu jelitowego. Bogactwo jej składników takich jak olejki eteryczne,
kwasu rozmarynowego oraz fitozwiązków powoduje, że ma ona działanie uspokajające, przeciwwzdęciowe, żółciotwórcze, odkażające i
rozkurczowe.
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Mięta wspiera trawienie, utrzymanie prawidłowej perystaltyki jelit, regularnego usuwania gazów z układu pokarmowego. Jest też silnie
żółciopędna, co pomaga w oczyszczaniu wątroby oraz dróg żółciowych ze złogów.

Jałowiec wspiera trawienie, metabolizm tłuszczu i węglowodanów. Jest silnym i niezawodnym surowcem moczopędnym. Fitoncydy
zawarte w roślinie hamują rozwój patogennych drobnoustrojów. Jałowiec działa także napotnie, co wspomaga proces oczyszczania
organizmu. W kontekście eliksiru, roślina stymuluje wydzielanie żółci.

Chmiel przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Wyciąg z szyszek jest bogaty w fenolokwasy, garbniki,
chalkony oraz flawonoidy, co składa się na jego działanie przeciwzapalne i przeciwwysiękowe. Preparaty chmielowe wspomagają też
wchłanianie składników odżywczych z pokarmu.

Koper wspiera utrzymanie prawidłowej perystaltyki jelit, wspiera regularne usuwanie gazów z układu pokarmowego. Owoc kopru
zawiera szereg olejków eterycznych, na przykład anetol oraz karwakrol oraz aldehyd i kwas anyżowy które pozytywnie wpływają na
pobudzanie soków żółciowych, mają też działanie przeciwbakteryjne.

Jabłko zawiera mnóstwo pektyn, czyli składników które mają wspaniały wpływ na pasaż jelitowy oraz są prebiotykiami – nasza flora
jelitowa jest od nich bardzo zależna. Jabłka są też stosowane w kuracji odtruwającej. Dodatkowo, zarówno one jak i sok z aronii mogą
być stosowane jako corrigens – składnik dodawany w celu poprawy smaku, zapachu oraz wyglądu danej postaci leku, w tym przypadku
płynu doustnego.

Aronia zawiera mnóstwo antocyjanów – barwnych fioletowych związków o dobroczynnym wpływie na oczy oraz nasz cały układ
krwionośny. Sama aronia, podobnie jak jabłko, zawiera sporo pektyn, kwasów organicznych i cukrów. Owoce z tej rośliny wspomagają
odbudowę wątroby.

Naturalny skład Eliksiru wątrobowego:

Woda oczyszczona; ekstrakt gęsty mieszanki ziół: ekstrakt gęsty ziela karczocha (DER 15-30:10), ekstrakt gęsty z owocu ostropestu
plamistego, proszek ziela pokrzywy, liścia melisy lekarskiej, nalewka z liścia mięty, owocu jałowca, szyszek chmielu, owocu kopru (DER
1:1); owoc aronii koncentrat soku (DER 4,3-4,4:1); owoc jabłka koncentrat soku (DER 6,25:1); substancja przeciwutleniająca: ekstrakt
rozmarynowy; substancja zagęszczająca: skrobia, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

Właściwe dawkowanie Eliksiru na wątrobę:

2 łyżeczki trzy razy dziennie przed posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Uwagi:

Produkt przeznaczony dla dorosłych. Spożywanie produktu jest niewskazane w okresie ciąży i karmienia.
Produkt nie zawiera pozostałości składników z przetwórstwa jaj, ryb, orzeszków ziemnych, soi, selera, mleka, orzechów, gorczycy,
sezamu, łubinu, mięczaków, skorupiaków i produktów pochodnych oraz zbóż zawierających gluten.
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