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

NALEWKA Z RZĘSY (VICHTOSAN) ŚW. HILDEGARDY 500ml
Cena: 91,11 PLN

Opis produktu

O ziołowej nalewce z rzęsy wodnej według św. Hildegardy z Bingen
Wino ziołowe o właściwościach leczniczych przeznaczone dla osób dorosłych dbających o dobrą kondycję i zdrowy organizm.
Doskonale wzmacnia i stymuluje układ odpornościowy. Zawarty w nalewce pięciornik kurze ziele wykazuje działanie przeciwzapalne,
przeciwwirusowe, immunomodulujące i indukujące interferon. Vichtosan pomaga walczyć z nawracającymi przeziębieniami i
wszelkimi infekcjami grypopodobnymi. Działa przeciwkaszlowo.
Naturalny, ziołowy eliksir od św. Hildegardy wspiera pracę wątroby, wspomaga układ oddechowy i oczyszcza krew. Zawarta w nalewce
rzęsa wodna to zioło o niesamowicie szerokich możliwościach leczniczym. Wyciąg z dzikorosnącej rzęsy ma wysoką zawartość
flawonoidów o silnych właściwościach antyoksydacyjnych. Znajduje zastosowanie w łagodzeniu stanów zapalnych, chorobach
reumatycznych, zapalnych chorobach układu oddechowego i dermatozach. Święta Hildegarda zalecała picie nalewki z rzęsy
jako ziołowej odtrutki dla organizmu z metali ciężkich, wszelkich toksyn i „odpadów” metabolicznych. Vichtosan wzmacnia i pobudza
wewnętrzne siły witalne, przywraca naturalną równowagę płynów ustrojowych.
Obecność kopru włoskiego – jednego z ważniejszych ziół wymienianych u św. Hildegardy – wpływa korzystnie na działanie układu
trawiennego, kondycję żołądka i jelit.
Kora cynamonowa pomaga utrzymać prawidłowy metabolizm cukrów i tłuszczów, działa pozytywnie w egzemach o podłożu
metabolicznym.
Vichtosan św. Hildegardy z Bingen polecamy w naturalnych kuracjach odtruwających oraz w chorobach zapalnych. W przeziębieniach i
wszelkich infekcjach wirusowych, kaszlu i w sytuacjach obniżonej odporności. Pomoże w zaburzeniach trawiennych oraz zadziała
osłaniająco i łagodząco na błony śluzowe. Warto stosować nalewkę z rzęsy przez osoby borykające się z chorobami z autoagresji, w
terapii pomocniczej boreliozy i jako naturalne wsparcie w covid-19.

Skład hildegardiańskiej nalewki z rzęsy:
Wermut wytrawny, miód pszczeli, rzęsa wodna (ziele - Lemna minor), mieszanka ziół (kora cynamonu cejlońskiego – Cinnamomum
ceylanicum, sok z bulwy kopru włoskiego – Foeniculum vulgare succus, kłącze imbiru – Zingiber officinale, sok z liści szałwi -Salvia
officinalis succus, kwiat wrotyczu pospolitego -Tanacetum vulgare succus, kłącze pięciornika kurze ziele - Potentilla erecta, owoc
pieprzu białego - Piper album, owoc gorczycy białej – Sinapis alba, kwiat przytulii właściwej - Gallium verum). Zaw. alk. 9,3% obj.
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Sposób użycia Vichtosanu:
Spożywać 2x30ml jako pierwszy i ostatni napój w ciągu dnia, czyli pierwszy na czczo i drugi przed snem. Po okresie 3 miesięcy zrobić
przerwę. Osoby po operacji, rekonwalescenci i cierpiący na nawracające choroby autoagresywne powinni stosować go stale.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Przeciwwskazania:
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci i kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących piersią.
Produkt zawiera alkohol, po przyjęciu preparatu nie należy podejmować prowadzenia pojazdów.
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