
Еліксир
МЕДОВА БЕРЕГИНЯ

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 конюшини червоної, талабану, 
ромашки, любистку, розмарину, прополісу.

Еліксир МЕДОВА БЕРЕГИНЯ на основі меду та 
прополісу сприяє нормалізації місячного циклу, 
корисний у періоди гормональної перебудови 
жіночого організму (пубертатний, при клімаксі). Має 
виражені кровоспинні та спазмолітичні властивості.

Основна діюча речовина фітапібальзаму - куместрол – біологічно 
активна сполука естрагеноподібної дії. За дією куместини подібні 
до жіночих статевих гормонів, поліпшують самопочуття жінок але 
на відміну від гормональних препаратів не викликають звикання.

Властивості:
Чинить кровоспинну дію.
Покращує лактацію.
Позбавляє спазматичного болю.
Полегшує перебіг гормональної 

перебудови в організмі жінки 
(пубертатний та клімактеричний 
періоди).

Нормалізує менструальний цикл 
незалежно від причини розладу.

Допомагає при деяких формах 
безпліддя.

Дієвий протианемічний засіб.

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 МЕДОВА БЕРЕГИНЯ має знеболювальні, 
кровоспинні, тонізуючі, заспокійливі, протизапальні та 
протианемічні властивості, покращує лактацію у матерів-
годувальниць, корисний при деяких формах безпліддя.

Водний екстракт конюшини червоної 
сприяє нормалізації місячного 
циклу у жінок, має протизапальні, 
антибактеріальні властивості, допомагає 
при малокрів’ї, циститі, болісних 
менструаціях.
Талабан чинить кровоспинну дію при 
надмірних кровотечах; має сечогінні, 
протизапальні властивості; дієвий при 
запальних процесах яєчників.
Ромашка, завдяки вираженим 
протизапальним властивостям, допоможе 
при ерозивних ураженнях слизової, 
хворобах жовчного міхура та жовчних 
протоків, нирок, сечостатевої системи.
Розмарин сприяє збільшенню лактації 
та відновлює перебіг місячних після 
пологів, є сильним антисептиком та  
антидепресантом.
Любисток ефективний при хронічних 
запаленнях нирок та сечовивідних 
шляхів, інфекціях сечовивідних шляхів, 
наявності піску, потужний сечогінний та 
тонізуючий засіб.

Склад:
мед натуральний; водні екстракти конюшини червоної, талабану, 
ромашки, любистку, розмарину, прополісу.

Фітоестрогени еліксиру зменшують вплив чоловічих статевих гормонів, усувають 
дискомфорт перед менструацією, поліпшують самопочуття жінок у клімактеричний 
період, щодо припливів, серцебиття, нічної пітливості, нормалізується сон, пам’ять і 
психоемоційний стан. Поліпшується кровообіг в органах малого тазу, що запобігають 
розвитку урогенітальних захворювань. Відновлюється гормональний баланс.
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