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Liv 52 *100 tabl.
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent WORLD MARKETS SP. Z O.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład:  Himsra (Capparis spinosa) 65mg

Kasani (Cichorium intybus) 65mg

Mandur bhasma 33mg

Kakamachi (Solanum nigrum) 32mg

Arjuna (Terminalia arjuna) 32mg

Kasamarda (Cassia occidentalis) 16mg

Biranjasipha (Achillea millefolium) 16mg

Jhavuka (Tamarix gallica) 16mg
Opis produktu:  Liv 52 to unikalna kompozycja ziołowa wywodząca się z Ajurwedy - indyjskiej medycynie niekonwencjonalnej, doskonale
oczyszczająca organizm z toksyn, regeneruje komórki wątroby. Pobudza ją i chroni przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi,
bakteryjnymi, wirusami. To niepowtarzalna kompozycja ziół indyjskich stosowana w oczyszczających terapiach ajurwedyjskich, pomaga
osiągnąć idealną równowagę organizmu. Od lata stosowana na całym świecie przy leczeniu różnego rodzaju schorzeń.
Działanie:  wspomaga funkcjonowanie dróg żółciowych,

oczyszcza organizm z toksyn, regenerując komórki wątroby,

pobudza i doskonale wspomaga czynności wątroby,

chroni wątrobę przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi, bakteryjnymi, wirusowymi,
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pomaga regulować poziom enzymów wątrobowych,

wspomaga leczenie nasilonych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby,

przyspiesza okres rekonwalescencji po stanach zapalnych wątroby,

spowalnia postępowanie marskości wątroby i zapobiega dalszym jej uszkodzeniom,

ułatwia szybkie wydalanie aldehydu octowego i zapewnia ochronę przed alkoholem, który spożywany w większych ilościach, negatywnie
wpływa na zdrowie, może również doprowadzić do uszkodzenia wątroby,

zapobieganie toksycznym urazom wątroby podczas długiego stosowania antybiotyków i innych hepatotoksycznych środków
leczniczych,

pomaga obniżyć poziom bilirubiny (bilirubina to barwnik żółciowy, którego nadmiar w organizmie powoduje żółtaczkę) oraz
trójglicerydów we krwi,

wspomaga leczenie zaburzeń czynności trawiennych,

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu czynności trawiennych,

poprawia apetyt.
Wskazania:  wspomaga funkcjonowanie dróg żółciowych,

oczyszcza organizm z toksyn, regenerując komórki wątroby,

pobudza i doskonale wspomaga czynności wątroby,

chroni wątrobę przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi, bakteryjnymi, wirusowymi,

pomaga regulować poziom enzymów wątrobowych,

wspomaga leczenie nasilonych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby,

przyspiesza okres rekonwalescencji po stanach zapalnych wątroby,

spowalnia postępowanie marskości wątroby i zapobiega dalszym jej uszkodzeniom,

ułatwia szybkie wydalanie aldehydu octowego i zapewnia ochronę przed alkoholem, który spożywany w większych ilościach, negatywnie
wpływa na zdrowie, może również doprowadzić do uszkodzenia wątroby,

zapobieganie toksycznym urazom wątroby podczas długiego stosowania antybiotyków i innych hepatotoksycznych środków
leczniczych,

pomaga obniżyć poziom bilirubiny (bilirubina to barwnik żółciowy, którego nadmiar w organizmie powoduje żółtaczkę) oraz
trójglicerydów we krwi,

wspomaga leczenie zaburzeń czynności trawiennych,

pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu czynności trawiennych,

poprawia apetyt.
Sposób użycia:  Jedna kapsułka dwa razy dziennie w czasie lub zaraz po posiłku. Stosować kilka tygodni dla osiągnięcia pożądanego
efektu, polepszenia stanu zdrowia oraz samopoczucia. Stosowanie naturalnych preparatów daje stopniowy, ale długotrwały efekt.
Status:  suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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