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ZIOŁA NA KAMICĘ ŻÓŁCIOWĄ WEDŁUG RECEPTURY
BONIFRATRÓW
Cena: 22,05 PLN

Opis produktu

Żółć – właściwie z czym to się je?
Żółć odgrywa kluczową rolę w trawieniu tłuszczów i wszelkie nieprawidłowości związane z jej produkcją oraz wydzielaniem prowadzą
do zaburzeń trawienia i szeregu dolegliwości z tym związanych (bóle brzucha, wzdęcia, uczucie pełności w brzuchu). Jest produkowana
przez wątrobę i magazynowana w pęcherzyku żółciowym, z którego pod wpływem odpowiedniego hormonu jest wydzielana do
dwunastnicy.
Kamica żółciowa powstaje w wyniku wytrącania się substancji naturalnie w niej występujących (m.in. cholesterol, białka, sole
kwasów żółciowych). Przyczyn powstawania kamieni żółciowych jest wiele, przy czym są to zarówno czynniki genetyczne jak i
środowiskowe.

Naturalna profilaktyka kamicy dróg żółciowych: dieta i zioła
Żeby zapobiec dokuczliwym dolegliwościom, należy reagować już przy pierwszych objawach, a pomocne w tym będą między
innymi zioła, które są jednocześnie doskonałym narzędziem prewencyjnym kamicy żółciowej.
Myśląc o profilaktyce kamicy woreczka żółciowego należy skupić się głównie na prawidłowej masie ciała, ponieważ to właśnie nadwaga
i wahania wagi (stąd zalecana duża ostrożność w dietach redukcyjnych) stanowią istotny czynnik ryzyka. Zdrowa dieta bogata w błonnik
i z ograniczeniem spożycia tłuszczów nasyconych, oraz aktywność fizyczna, to najlepsza recepta na utrzymanie właściwej wagi.

Bonifraterskie zioła na kamicę żółciową
Bardzo dobrym uzupełnieniem rozsądnej diety jest włączenie odpowiednich ziół. Regularnie stosowana kuracja ziołowa pozwala
utrzymać drogi żółciowe w dobrej kondycji oraz przywrócić ich prawidłowe funkcjonowanie jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Bonifraterski przepis na mieszankę przeciw kamicy żółciowej zawiera zioła o wielokierunkowym działaniu, które w naturalny sposób
wspierają funkcje dróg żółciowych.
To znakomita propozycja dla osób borykających się z zaburzeniami czynności pęcherzyka i przewodów żółciowych oraz związanych z
tym objawami.
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Zestaw ziół do sporządzenia mieszanki zawiera:
Kwiatostan kocanki
Liść mięty
Korzeń mniszka
Ziele drapacza
Ziele karczocha
Wszystkie składniki wystarczy dokładnie wymieszać i wsypać do papierowej torebki dołączonej do pakietu ziół.

Sposób użycia:
2 łyżki ziół zalać 2 szklankami wody, zagotować i utrzymać w stanie wrzenia nie dłużej niż 2 minuty. Odstawić na 20-30 minut pod
przykryciem i odcedzić. Pić ciepły wywar po około ½ szklanki, 3 razy dziennie przed posiłkiem.
Osoby przyjmujące leki powinny pić zioła 1 godzinę przed lub 1,5 godziny po zażytych lekarstwach.

Działanie ziołowej mieszanki na kamicę żółciową:
Składniki aktywne zawarte w mieszance działają rozkurczowo na mięśniówkę dróg żółciowych, żółciopędnie, żółciotwórczo i
odtruwająco. Zioła te pobudzają także wydzielanie soku żołądkowego.

Wskazania:
Regularne picie naparu ze wskazanych ziół polecane jest w profilaktyce i objawowym leczeniu kamicy żółciowej oraz przewlekłych
stanach zapalnych dróg żółciowych.
Dodatkowo jest to bardzo dobre, naturalne wsparcie czynności wątroby, ulga we wzdęciach oraz stanach skurczowych jelit i zaburzeń
trawienia.

Przeciwwskazania:
Niedrożność i ostre stany zapalne pęcherzyka oraz dróg żółciowych. Nadwrażliwość i alergie na składniki mieszanki, niewydolność
nerek, serca oraz w cukrzycy. Nie stosować u dzieci oraz w okresie ciąży i karmienia piersią.

Uwagi:
Kamica woreczka żółciowego przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia (w tym naturalnej terapii ziołami) powinna być konsultowana z
lekarzem.
Samoleczenie, które nie uwzględnia kondycji całego organizmu może nie przynieść spodziewanych efektów. Należy zawsze
zachowywać rozsądek i korzystać z dostępu do wiedzy fachowców.
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