
Еліксир
ДІЄВИЙ

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 перстачу гусячого, оману, пижма, 
чабрецю, полину звичайного, прополісу.

Еліксир ДІЄВИЙ на основі меду та прополісу  
має протимікробну, жовчогінну, спазмолітичну 
дію, нормалізує кислотність шлункового 
соку та активізує травлення. Ефективний при 
лямбліозі, інтоксикації та глистових інвазіях.

Еліксир ДІЄВИЙ активізує травлення та утворення жовчі, знижує 
інтоксикацію та регулює процеси обміну, тонізує кишківник та 
роботу підшлункової залози, стимулює апетит.

Властивості:
Активізує обмінні процеси.
Оптимізує водно-сольовий 

баланс.
Нормалізує кислотність.
Чинить глистогінну дію.
Стимулює діяльність кишківника 

та підшлункової залози.
Знижує навантаження на печінку.
Має виражені спазмолітичні та 

бактерицидні властивості.
Покращує апетит.

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 ДІЄВИЙ – жовчогінний, глистогінний та 
противиразковий засіб, що покращує роботу кишківника 
й підшлункової залози, нормалізує травні процеси.

тонізуючу дії, нормалізує моторику 
та секреторну функції різних відділів 
шлунково-кишкового тракту, підвищує 
виділення жовчі в дванадцятипалу 
кишку, покращує обмін речовин.
Глистогінний пижма збільшує секрецію, 
сприяє відділенню жовчі, підвищує 
кислотність шлунка, нормалізує апетит 
і травлення.
Чабрець покращує роботу шлунково-
кишкового тракту, сприяє підвищенню 
апетиту, стимулює діяльність 
підшлункової залози, нормалізує обмін 
речовин, знімає шлункові і кишкові 
кольки, зупиняє процеси бродіння в 
кишківнику.
Полин вбиває всю гнійну найпростішу 
інфекцію в організмі, знімає запальні 
процеси, особливо при ураженні 
травного тракту і статевих шляхів. 
Очищає тіло від найпростіших організмів 
(трихомонади, хламиди, герпес, 
кандида, лямблії, ехінококова інфекція).
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Високий вміст дубильних речовин дозволяє застосовувати Еліксир ДІЄВИЙ при 
легких запаленнях слизової оболонки ротової порожнини і горла (промивати 
та полоскати), як допоміжний засіб при гострих неспецифічних проносах зі 
спастичними шлунково-кишковими симптомами.
Перстач гусячий позбавляє спазмів, діє як антисептичний засіб, допомагає при 
захворюваннях шлунково-кишкового тракту, печінки та жовчного міхура.
Оман ефективний як жовчогінний засіб, чинить антимікробну, сечогінну й 


