
Еліксир
ВІЛЬНИЙ ПОДИХ

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 аїру, череди, ромашки, кропиви, 
конюшини, прополісу.

Еліксир ВІЛЬНИЙ ПОДИХ на основі меду та прополісу 
результативно діє при проявах алергії різної етимології, 
нормалізує обмін речовин, пришвидшує виведення токсинів. 
Ефективний у випадках харчової алергії, екземи та 
бронхіальної астми, що спровоковані алергічним процесом.

Еліксир ВІЛЬНИЙ ПОДИХ не копіює роботу антигістамінних препаратів,
не пригнічує імунітет, не викликає звикання. Еліксир дозволяє речовині, 
що є причиною алергічної реакції, потрапити до організму та викликати 
імунну відповідь.

Властивості:
Ефективний при проявах алергії 

різного походження, харчових 
отруєннях, екземі.

Має протизапальні властивості.
Активізує обмін речовин, 

виводить токсини.
Зменшує свербіж.
Очищує шкіру та нормалізує 

роботу сальних залоз.
Дієвий профілактичний засіб під 

час алергічних сезонних загострень.
Полегшує перебіг застуди.

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 ВІЛЬНИЙ ПОДИХ є потужним протиалергійним 
та протизапальним засобом. Допомагає при різноманітних 
проявах та видах алергії, у тому числі сезонної та харчової.

Усі складники фітапібальзаму мають протибактеріальні, протизапальні, 
відхаркувальні та протиспазматичні властивості, завдяки чому він допомагає 
полегшити перебіг застуди та одужати у найкоротший термін.
ВІЛЬНИЙ ПОДИХ стимулює обмінні процеси, виводить токсичні речовини 
з організму, очищує шкіру, нормалізує роботу сальних залоз, усуває свербіж, 
покращує відходження мокротиння, полегшує дихання, оптимізує надходження 
кисню до тканин та зміцнює імунітет. 
Фітозасіб нормалізує функціонування 
щитоподібної залози. Не пригнічує 
імунітет, не впливає на роботу шлунково-
кишкового тракту та не викликає 
звикання навіть при тривалому вживанні.
Аїр та череда завдяки потужній 
жовчогінній дії сприяють виведенню 
з організму токсичних речовин.
Екстракт ромашки зменшує свербіж.
Конюшина дієва при бронхіальній астмі, 
яку спровокував алергійний процес.
Кропива має сечогінні, протизапальні 
властивості, сприяє очищенню 
крові, Крім того, кропива зміцнює 
організм в цілому, покращує імунітет, 
протистоїть дії радіації. При ураженні 
щитоподібної залози (нестача йоду, 
підвищена активність, розростання, 
зниження функції тощо) нормалізує її 
функціонування, не виконуючи роль 
замінної терапії. При порушеннях у 
роботі імунної системи нормалізує 
захисну функцію організму.
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