
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 барбарису, бузини чорної, м’яти, 
хвоща польового, золотушнику, прополісу.

Еліксир ПРИРОДНА РІВНОВАГА на основі меду та 
прополісу ефективно протидіє проблемам сечовивідної 
системи, набрякам, нетриманню сечі, остеопорозу, 
атеросклерозу, нирковій та серцевій недостатності.  

Еліксир ПРИРОДНА РІВНОВАГА регулює водно-сольовий обмін, 
роботу нирок, процеси фільтраціії та абсорбції. При каменях 
у нирках та сечовивідних шляхах розширяє сечові протоки.

Властивості:
Ефективний при запаленнях, 

каменях чи піску у нирках та 
сечовивідних шляхах.

Має позитивний ефект при 
атеросклерозі та остеопорозі.

Нормалізує роботу сечовивідної 
системи.

Стимулює відтік жовчі.
Запобігає нетриманню сечі у 

літніх людей.
Допомагає при серцевій та 

нирковій недостатності.
Суттєво знижує больові відчуття 

та покращує загальний стан.

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.

Еліксир
ПРИРОДНА РІВНОВАГА



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.

Еліксир має протизапальні, знеболювальні та протиспазматичні 
властивості, нормалізує роботу видільної системи в цілому.

Золотушник чинить сечогінну 
дію, має потужні протизапальні та 
антибактеріальні властивості, що 
дозволяє успішно його застосовувати 
при мимовільному сечовиділенні у 
літніх людей, запальних процесах нирок, 
сечового міхура та сечокам’яній хворобі.
Бузина чорна виконує сечогінну, потогінну 
та протизапальну дії.
Хвощ польовий запобігає утворенню 
каменів у сечовому міхурі, чинить 
дезінтоксикаційну, зміцнювальну та 
очищувальну дії. Виводить з організму 
свинець та інші важкі метали.
Корінь барбарису має сечогінні та 
протизапальні властивості, виводить 
надлишок солей, зменшує больові відчуття.
М’ята має виражені спазмолітичні 
властивості, що особливо важливо у 
випадках проходження піску по сечовивідних 
каналах. Кожна частина рослини містить 
ментол, який допомагає при сильному 
менструальному болю, знижуючи спазми 
та полегшуючи загальне самопочуття.

Еліксир
ПРИРОДНА РІВНОВАГА

Склад:
мед натуральний; водні екстракти барбарису, бузини чорної, м’яти, 
хвоща польового, золотушнику, прополісу.

Еліксир ПРИРОДНА РІВНОВАГА дієвий при різноманітних запальних процесах 
нирок та сечовивідних шляхів, набряках, хронічній нирковій та серцевій 
недостатності, стимулює відтік жовчі та показаний при жовчнокам’яній хворобі, 
загальному атеросклерозі та остеопорозі. Фітозасіб діє на атеросклеротичні 
бляшки, сприяє загальному очищенню організму та виведенню токсичних речовин. 


