
Еліксир
КОЗАЦЬКИЙ

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 еспарцету, талабану, бруньок тополі 
чорної, м’яти, споришу, прополісу.

Еліксир КОЗАЦЬКИЙ на основі меду та прополісу  дбає 
про здоров’я чоловіків. Сприяє зміцненню чоловічої 
потенції, запобігає розвитку аденоми та запальних 
процесів простати, сечовивідних шляхів. Ефективний 
також при порушеннях здоров’я статевої системи жінок.

Еліксир КОЗАЦЬКИЙ зміцнить здоров’я чоловічого організму, 
зменшить вірогідність розвитку запальних процесів сечостатевої 
системи, усуне порушення гормонального балансу та обміну речовин.

Властивості:
Має протизапальні,  протимікробні 

та антитоксичні  властивості.
Здатний запобігати розвитку 

аденоми простати.
Нормалізує сечовипускання.
Дієвий при запальних процесах 

простати та сечовивідних шляхів.
Стимулює чоловічу потенцію, 

покращує сперматогенез.
Ефективний для нормалізації 

менструальних циклів у жінок.

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 створений для підтримки чоловічого організму в 
тонусі завдяки природним  протизапальним, протимікробним, 
імуномодулюючим та загальнозміцнювальним властивостям.

Еспарцет зміцнює чоловічу потенцію. 
Дієвий при запальних процесах та 
доброякісних новоутвореннях у чоловіків, 
нормалізує вироблення чоловічих 
гормонів тестостерону й андрогену.
Бруньки тополі чорної діють як 
імуномодулятор, мають протизапальні, 
жарознижувальні та сечогінні властивості. 
Не викликають побічних ефектів і значно 
покращують самопочуття.
М’ята чинить позитивну дію на організм 
людини, знімаючи нервову напругу і 
допомагаючи розслабитися.
Спориш має протизапальні, антимікробні, 
протигнильні та сечогінні властивості; 
підвищує імунітет. У випадках нез’ясованого 
безпліддя спориш допомагає як жінкам, 
так і чоловікам. Ефективний при більшості 
порушень у чоловічій статевій сфері, в тому 
числі при імпотенції та новоутвореннях. 
Відновлює процеси обміну речовин. 
Покращує емоційний фон, тонізує й 
зміцнює організм в цілому.
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Еліксир КОЗАЦЬКИЙ – природний регулятор роботи сечостатевої сфери. 
Він запобігає розвитку аденоми простати, покращує сперматогенез та зміцнює 
потенцію у чоловіків. Діє як загальнозміцнювальний, тонізуючий засіб та 
імуномодулятор статевої системи. Рекомендований до вживання жінкам, які мають 
гормоночутливі доброякісні утворення, за умови обстеження та консультації з лікарем. 
Талабан має сечогінні, протизапальні та ранозагоювальні властивості, що 
стимулюють чоловічу потенцію й активізують менструальний цикл у жінок.


