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Tinctura detoxi-complex eco 200
ml NERA PLANT

Complex natural cu concentrație
mare de principii active.

Cum acţionează?

Suport pentru eliminarea substanţelor toxice din organism.

Susţine drenarea normală a lichidelor corporale şi buna funcţionare a
aparatului urinar.

Pentru ce se recomandă?

Afecțiuni ale aparatului digestiv, ale ficatului și bilei

Afecţiuni circulatorii (varice, hemoroizi)

Obezitate

Infecţii urinare

Helmintiaze

Ingrediente:

alcool etilic 40% v/v, 10g amestec de plante: inflorescențe de Soc
(Sambucus nigra), părți aeriene de Urzică (Urtica dioica) - câte 2g fiecare;
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părți aeriene de Coada-calului (Equisetum arvense), părți aeriene de
Coada-șoricelului (Achillea millefolium), frunze de Mesteacăn (Betula
verrucosa) - câte 1g fiecare; părți aeriene de Sânziene (Galium verum),
flori de Gălbenele (Calendula officinalis), frunze de Leurdă (Allium
ursinum), părți aeriene de Merișor (Vaccinium vitis-idaea), părți aeriene și
rădăcină de Păpădie (Taraxacum officinale), părți aeriene de Țintaură
(Centaurium erythraea) - câte 0,5g fiecare.

Socul este apreciat ca remediu natural datorită proprietăţilor terapeutice
ale tuturor părţilor componente ale acestui arbust: frunzele (acţiune
laxativă), florile (diuretice, sudorifice), fructele (vitaminizante,
antinevralgice), scoarţa (foarte bogata in substante diuretice).Având
proprietăţi laxative şi ajutând la eliminarea apei din ţesuturi, inhibând
apetitul alimentar (pe termen lung), se foloseşte ca medicament natural în
obezitate. Pentru aceleaşi motive se recomandă în constipaţiile de natură
nervoasă.

Comisia Europeană menţionează efectele florilor de Soc ca diaforetice şi
diuretice, datorită conţinutului în flavonoide şi acizilor fenolici – validând
astfel utilizările tradiţionale.

Urzica este bogată în clorofilă şi săruri minerale, îndeosebi fier,
magneziu, calciu, potasiu şi siliciu; conţine o mare cantitate de vitamina C
(de 200 de ori mai mult decât în mere), precum şi alte vitamine
importante cum ar fi vitamina K (cu acţiune antihemoragică), PP,
complexul B şi provitamina A (beta-caroten).

Preparatele pe bază de Urzică au proprietăţi antianemice, energizante,
vitaminizante, mineralizante, depurative (în curăţarea sângelui de toxine),
de activare a circulaţiei sângelui, vasoconstrictoare şi fluidizante al
sângelui, hepatoprotectoare, antimicrobiene și diuretice.

Atât în medicina noastră tradiţională, cât şi a altor multor
popoare, Coada-calului se utilizează ca adjuvant în multe afecţiuni,
pentru acţiunile sale: diuretice, hemostatice, antibacteriene mineralizante
și antianemice. Este, astfel, recomandată convalescenţilor şi persoanelor
anemice (pentru proprietăţile sale remineralizante), în boli genitale și de
rinichi (pentru acţiunile sale antimicrobiană, antiseptică şi diuretică) iar
prin diureza pe care o produce, planta acţionează favorabil în edemuri ale
picioarelor, boli de inimă, ficat, piele, gută (ajută la evacuarea toxinelor) şi
reumatism.

Coada-șoricelului având proprietăţi depurative, mineralizante şi



vitaminizante, este o plantă tonic-amară, astringentă şi diaforetică, cu
efecte benefice asupra digestiei, precum şi asupra aparatului digestiv şi
urinar.

Principalele ingrediente active ale plantei sunt: uleiurile volatile,
principiile amare, taninurile, flavonidele, acidul salicilic, sequiterpenele şi
potasiul.Flavonidele au efect antibiotic – este de precizat că extractele
eterice au acţiune fitoncidă (antibiotică), în timp ce extractele apoase sunt
inactive în acest sens. Acidul salicilic diminuează durerea, iar
sequiterpenele şi potasiul reduc extinderea edemelor, având efect
diuretic.

Frunzele de Mesteacăn au efect diuretic, cu eliminare de acid uric,
diaforetic, hipotermizant, hipocolesterolemiant. Sunt recomandate în
curele de detoxifiere, pentru proprietățile diuretice, în tratarea gutei și în
afecțiuni reumatismale cornice.

Peparatele fitoterapeutice pe bază de Sânziene se utilizează pe scară
redusă pentru efectul diuretic, depurativ şi uşor sedativ. Ajută la
eliminarea germenilor patogeni de la rinichi, ficat, pancreas şi splină,
precum şi în cazul unor tulburări ale sistemului limfatic şi junghiuri
intercostale. Există, însă, date în literatură care conferă plantelor din
genul Galium proprietăţi miraculoase în tratarea unor boli de rinichi
(pionefrite) și boli de piele de natură canceroasă.

Florile de Gălbenele sunt recunoscute ca având acțiune
imunostimulatoare, antiinflamatoare, decongestivă, antiseptică,
antimicrobiană, cicatrizantă, grăbind vindecarea și regenerarea
țesuturilor,coleretică și hipolipemiantă, prin principiile amare și de
reglare a funcției biliare.

Mod de administrare :Câte 1 linguriță diluată în 50 ml de apă sau
ceai, de 3-4 ori pe zi, în cure de minimum 3-4 săptămâni.


