
Еліксир
БАЛАНС

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 бузини, жостеру, щавлю кінського, 
м’яти, золототисячника, прополісу.

Еліксир БАЛАНС на основі меду та прополісу корисний 
при будь-яких порушеннях у роботі ШКТ. Він регулює 
перистальтику кишківника та виділення жовчі, регенерує 
слизову, чинить протизапальну дію, запобігає виразковій 
хворобі, знімає спазми, зменшує здуття при метеоризмі, 
покращує травлення, чинить м’яку послаблюючу дію.

Еліксир БАЛАНС нормалізує діяльність шлунково-кишкового тракту, 
покращує апетит та оптимізує травні процеси, чинить м’яку глистогінну 
дію, нормалізує водно-сольовий баланс, позитивно впливає на 
метаболічні процеси та зміцнює організм в цілому.

Властивості:
Протизапальна дія.
Нормалізує роботу шлунково-

кишкового тракту з глистогінним ефектом.
Покращує апетит.
Противиразкова дія.
Запобігає розвитку геморою.
Сприяє регенерації пошкодженої 

слизової шлунково-кишкового тракту.
Знімає спазми і прибирає 

метеоризм.

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 БАЛАНС має противиразкові, гепатопротекторні, 
болезаспокійливі, сечогінні та протизапальні властивості, активує 
регенерацію слизової та секреторну функцію залоз органів ШКТ.

Бузина позбавляє хронічних закрепів та геморою. Має жарознижувальні, 
загальнозміцнювальні, сечогінні, послаблювальні, знеболювальні, 
кровоочисні та протизапальні властивості.  
Крушина – потужний засіб очищення травного тракту та печінки, з дуже 
делікатною, але ефективною послаблювальною дією. Механізм впливу 
у тому, що перистальтика товстої кишки стимулюється таким чином, що
слизові ШКТ не подразнюються. 
Крушина позитивно впливає на 
обмінні процеси, здатна виводити 
пісок з сечоточників та нирок.
Кінський щавель ефективно 
протидіє  патогенам, у великих 
дозах виявляє послаблювальні, 
у малих – в’яжучі властивості. 
Допомагає при запальних процесах, 
дизентерії, геморої, закрепах, 
кровотечах з прямої кишки.
М’ята цілюще впливає на шлунково-
кишковий тракт, полегшує стан при 
гастриті, підсилює секрецію травних 
залоз, дієва при спастичних колітах.
Золототисячник м’яко стимулює 
секреторну функцію травних залоз, тим 
самим покращуючи жовчовиділення, 
перистальтику кишківника, а також 
забезпечуючи гепатопротекторний, 
протизапальний та протибольовий ефекти.
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