
Еліксир
ГАРМОНІЯ

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 синюхи голубої, собачої кропиви, 
меліси, ожини, валеріани, прополісу.

Еліксир ГАРМОНІЯ на основі меду та прополісу 
має заспокійливу дію при стресах, неврозах, 
істерії, допомагає знімати спазми судин головного 
мозку при головному болі та мігрені. Корисний 
при психоемоційних навантаженнях та безсонні.

Еліксир ГАРМОНІЯ нормалізує психологічний стан та сповнює 
життєвою нергією, усуває тривожність та панічні атаки, діє як 
загальнозміцнювальний засіб.

Властивості:
Ефективний при головних болях 

та мігрені.
Допомагає при безсонні, депресії, 

неврастенії, перезбудженні.
Усуває панічні атаки.
Знімає спазми судин головного мозку.
Покращує роботу серця та сприяє 

нормалізації серцевого ритму.
Допомагає при судомах.
Рекомендовано при щоденних 

стресових навантаженнях.
Покращує самопочуття при 

патологічному клімаксі.

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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Еліксир ГАРМОНІЯ – заспокійливий та відновлювальний 
засіб при емоційній спустошеності, зниженій працездатності, 
підвищеній тривожності та психофізичному виснаженні.

Ефективний при серцево-судинних 
неврозах, гіпертонії, стенокардії, вегето-
судинній дистонії, неврозах шлунково-
кишкового тракту, метеоризмі.
Меліса – седативний засіб, який знімає 
спазми, позбавляє безсоння, а також 
має жовчогінні, сечогінні, вітрогінні 
властивості, уповільнює дихання, 
заспокоює запалені слизові оболонки 
шлунково-кишкового тракту і знімає 
нервове тремтіння.
Заспокійливі властивості синюхи 
голубої ефективні при нервовому 
збудженні, захворюваннях центральної 
нервової системи, станах тривоги та 
занепокоєння.
Ожина допомагає при розладах нервової 
системи та захворюваннях серця.
Валеріана позитивно впливає на нервову 
систему, заспокоює, знижує збудливість, 
усуває підвищену тривожність. Є 
природним транквілізатором – навіть її 
аромат відмінно заспокоює. 
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Еліксир ГАРМОНІЯ дієвий при стресових та психо-емоційних навантаженнях, 
головному болі, хронічній втомі, зниженій працездатності, емоційній 
спустошеності, різких змінах настрою, перезбудженні, безсонні, істерії, неврозах, 
апатії та подібних станах.
Допомагає при судомах, сприяє нормалізації серцевого ритму, дієвий при 
припливах крові до голови та при клімактеричному стані.
Покращує відходження мокротиння при запаленнях дихальної системи.


