Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

ELIKSIR WĄTROBOWY 250ml
Cena: 32,90 PLN

Opis produktu
ELIKSIR WĄTROBOWY 250ml
Informacje ogólne:
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. Ostropest wspiera pracę wątroby, przyczynia się do utrzymania jej zdolności trawienia i oczyszczania
organizmu. Pokrzywa wspiera system odpornościowy organizmu, krążenie żylne, pracę układu sercowo-naczyniowego i zdrowie serca.
Melisa wspiera trawienie, przyczynia się do prawidłowej pracy układu jelitowego. Mięta wspiera trawienie, utrzymanie prawidłowej
perystaltyki jelit, regularnego usuwania gazów z układu pokarmowego. Jałowiec wspiera trawienie, metabolizm tłuszczu i
węglowodanów. Chmiel przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cholesterolu. Koper wspiera utrzymanie prawidłowej
perystaltyki jelit, wspiera regularne usuwanie gazów z układu pokarmowego.
Skład:
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.
Sposób użycia:
2 łyżeczki trzy razy dziennie przed posiłkiem, popić wodą. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Ostrzeżenia:
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,
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sezamu, łubinu, mięczaków, skorupiaków i produktów pochodnych oraz zbóż zawierających gluten.
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