
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 сухоцвіту багнового, глоду, нагідок, 
собачої кропиви, листя суниці, прополісу.

Еліксир СЕРЦЕВИЙ РИТМ на основі меду та прополісу  
поєднує рослинні компоненти, що мають протисклеротичні 
властивості, та компоненти, що регулюють роботу 
серця. Ефективний при вживанні у стресових ситуаціях.

Еліксир СЕРЦЕВИЙ РИТМ є дієвим засобом профілактики хвороб серця 
та судин, допоможе при вегето-судинній дистонії за гіпертонічним типом, 
під час підготовки до важливих подій чи іспитів, у стресових ситуаціях.

Властивості:
Нормалізує артеріальний тиск.
Уповільнює серцебиття при 

тахікардії та при гіперактивності 
щитоподібної залози.

Сприяє регуляції рівня 
холестерину.

Розширює периферичні судини.
Допомагає при ревматизмі.
Заспокоює, допомагає при 

безсонні.
Ефективний як профілактичний 

засіб підтримки роботи серцево-
судинної системи.

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
СЕРЦЕВИЙ РИТМ



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 СЕРЦЕВИЙ РИТМ чинить антибактеріальну, 
протизапальну, заспокійливу та загальнозміцнювальну дії.

Листя суниці лісової покращує 
обмін речовин, регулює тиск, 
нормалізує роботу серцево-судинної 
системи,  знижує рівень холестерину 
та нейтралізує вплив радіації.
Сухоцвіт багновий ефективний 
на початковій стадії гіпертонічної 
хвороби, стенокардії, оскільки 
розширює периферичні судини, 
знижує артеріальний тиск, уповільнює 
ритм при тахікардії.
Собача кропива дієва при ослабленні 
серцевої діяльності, неврозі серця, 
головному болі, має заспокійливу та 
кардіотонічну дію.
Глід регулює артеріальний тиск, 
виявляє потужні протиревматичні 
та антисклеротичні властивості, 
нормалізує холестериновий обмін.
Нагідки допомагають при набряках, 
задусі, головному та серцевому болі, 
заспокоюють, забезпечують повноцінний 
сон, нормалізують серцевий ритм та дихання.

Еліксир
СЕРЦЕВИЙ РИТМ

Склад:
мед натуральний; водні екстракти сухоцвіту багнового, глоду, нагідок, 
собачої кропиви, листя суниці, прополісу.

Еліксир СЕРЦЕВИЙ РИТМ  дає швидкий та стабільний результат у випадках 
гіпертонії, стенокардії, вегетативних розладах, безсонні, при набряках, перевтомі, 
нормалізує тиск, розширює периферичні судини, покращує живлення міокарда та
насосну функцію серцевої системи, позбавляє набряків, сприяє уповільненню 
серцебиття, через порушене функціонування щитоподібної залози.
При тривалому застосуванні допомагає при виразковій хворобі, цукровому діабеті, 
ревматизмі, атеросклерозі, нормалізує рівень холестерину в крові, активізує 
метаболічну функцію печінки.


