
Еліксир
КОМФОРТ

Не є лікарським засобом. Не рекомендується при особистій чутливості до компонентів продукту.
Складено на основі експертної думки групи апітерапевтів на підставі систематизованих результатів практичного досвіду.

Склад:
мед натуральний; водні екстракти чебрецю, золототисячнику, полину 
звичайного, аїру, цмину піскового, прополісу.

Еліксир КОМФОРТ на основі меду та прополісу  
нормалізує функціонування печінки та ферментативну 
функцію підшлункової залози, покращує травлення.

Еліксир КОМФОРТ позитивно впливає на роботу печінки та підшлункової 
залози, а також нормалізує роботу усіх органів та систем. Сумісний з 
основною терапією, рекомендований після вживання антибіотиків 
для відновлення правильного функціонування видільної системи.

Властивості:
Чинить гепатопротекторну дію.
Знижує інтоксикацію організму, у 

тому числі алкогольну.
Дієвий засіб для профілактики 

панкреатиту.
Виявляє протизапальну активність.
Має антигельмінтні властивості.
Стимулює секрецію підшлункової 

залози.
Ефективно позбавляє неприємних 

відчуттів, що виникли внаслідок 
переїдання.

Спосіб застосування:
рекомендується розвести 1 чайну 
ложку фітапібальзаму в 1ОО мл 
чистої води кімнатної температури 
і приймати 1–2 рази на день за 3О 
хвилин до або 3О хвилин після їжі. 
Перед вживанням ретельно збовтати.
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Вивірене поєднання цілющих  трав робить еліксир КОМФОРТ 
незамінним при порушеннях функціонування печінки 
та підшлункової залози, дієвим засобом профілактики 
панкреатиту та корисним під час і після прийому антибіотиків.

Чебрець у поєднанні з полином 
надає еліксиру потужні антиалкогольні 
властивості, покращує апетит, нормалізує 
секрецію шлункового соку, усуває 
метеоризм, активізує перистальтику 
кишківника, чинить протипаразитарну дію.
Золототисячник, цмин пісковий 
та аїр - гепатопротекторні засоби, 
що оптимізують жовчну секрецію та 
секрецію підшлункової залози, мають 
протизапальні властивості.
Аїр підсилює рефлекторне виділення 
шлункового соку та активізує процеси 
травлення. Підвищує жовчовидільну 
функцію печінки та тонус жовчного міхура.
Цмин пісковий покращує роботу 
нирок. Сприяє жовчовиділенню, 
зменшує в’язкість жовчі та концентрацію 
жовчних кислот, підвищує вміст холатів 
і білірубіну, проявляє протизапальну, 
антибактеріальну і спазмолітичну дію, 
стимулює секреторну функцію шлунка 
і підшлункової залози.
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Склад:
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Еліксир КОМФОРТ хоча і має цілеспрямований оздоровчий вплив на  роботу 
печінки та підшлункової залози, нормалізує роботу всіх органів та систем. Має 
протизапальні властивості, виводить токсини, покращує травні процеси, стимулює 
апетит, детоксикує та зменшує алкогольну залежність, має глистогінний ефект.


