
Еліксир
ЛЕГКІСТЬ

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 подорожника великого, підбілу, багна 
звичайного, аїру, оману, прополісу.

Еліксир ЛЕГКІСТЬ на основі меду та прополісу  
налагоджує роботу системи дихання – ефективний при 
хворобах верхніх дихальних шляхів, обструктивних 
процесах, бронхопневмоніях, хронічних бронхітах курців.

Еліксир ЛЕГКІСТЬ сприяє відновленню функцій епітелію бронхів 
навіть після тривалих запальних процесів, пом’якшує сухий кашель,
покращує відходження мокротиння, посилює секрецію 
бронхіальних залоз, зміцнює імунітет, запобігає рецидивам. 

Властивості:
Пом’якшує сухий кашель.
Посилює відходження мокротиння.
Має протиалергійну дію.
Ефективний проти кашлю.
Має потогінні та спазмолітичні 

властивості.
Зміцнює імунітет.

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.

Фітозасіб легко сприймається 
дітьми та має загальнозміцнювальні 
властивості. 
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Еліксир ЛЕГКІСТЬ має знеболювальні, протизапальні, 
протимікробні властивості, допоможе при вірусних та 
бактеріальних захворюваннях горла й зміцнить імунітет 
завдяки легкозасвоюваним вітамінним складовим. 

Подорожник володіє седативними 
властивостями, знижує навантаження 
на серцевий м’яз, попереджає появу 
набряків, знімає запалення, вбиває 
патогенні мікроорганізми, усуває 
кашель, ефективний для посилення 
відходження мокротиння навіть 
при кашлюку, туберкульозі легень, 
бронхіальній астмі, плевриті.
Багно звичайний уповільнює ритм 
серця, розширює венозні судини, 
знижує кров’яний тиск. Його водна 
настойка має протикашльову та 
відхаркувальну дію.
Коріння оману містить слизові 
речовини, обволікає горло, пом’якшує 
і оновлює слизову оболонку, сприяє 
відходженню мокротиння. Смоли, 
що вбивають хвороботворні бактерії, 
позбавляють кашлю, викликаного 
мікроорганізмами. Лікарська рослина 
добре зміцнює імунітет.

Еліксир
ЛЕГКІСТЬ

Склад:
мед натуральний; водні екстракти подорожника великого, підбілу, багна 
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Еліксир ЛЕГКІСТЬ діє як загальнозміцнювальний засіб та природний регулятор 
роботи системи дихання. Він запобігає рецидивам хвороб верхніх дихальних шляхів, 
дає протиалергічний результат та дієвий навіть при хронічних бронхітах курців.


