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Liverhelp, pentru sanatatea
ficatului 360 gr ZENYTH

LiverHelp este un detoxifiant si hepatoprotector
100% natural, sub forma de ceai din plante
medicinale.
Nu contine aditivi chimici, conservanti sau indulcitori
artificiali!

O cura de detoxifiere cu ceaiul LiverHelp are urmatoarele beneficii pentru sanatate:

Stimularea detoxifierii ficatului.
Asigurarea sanatatii si a bunei functionari a ficatului.
Atenuarea sau eliminarea starilor de oboseala fizica sau intelectuala.
Mentinerea in limite normale a colesterolului si glicemiei.
Mentinerea in limite normale a transaminazelor.
Îmbunatatirea digestiei prin stimularea functiei biliare, eliminarea senzatiei de greata si a
varsaturilor care apar dupa mese.
Mentinerea sanatatii sistemului imunitar.
Pastrarea aspectului sanatos al pielii.
Eliminarea retentiei de apa din tesuturi.

Ingrediente:

Armurariu(Silybum marianum)
Lemnul-dulce (Glycyrrhiza glabra)
Papadie (Taraxacum officinale)
Ghintura albastra (Gentiana asclepiadea)
Trifoi rosu (Trifolium pratense)

Mod de administrare:
În caz de afectare minora a ficatului (steatoza hepatica, ficat obosit), precum si preventiv, pentru
pastrarea sanatatii, se face o cura de detoxifiere a ficatului de 3 luni, o data sau de doua ori pe an.
În caz de afectare grava a ficatului este necesara o cura de regenerare hepatica de 3-6 luni. Cura de
regenerare se poate repeta dupa o pauza de 1-2 luni.

LiverHelp poate fi administrat si ocazional, in stari de extenuare fizica sau intelectuala, in caz de
greturi, stari de voma, dupa excese alimentare sau de alcool.

Ceaiul se consuma neindulcit, in doua-trei reprize zilnice.
LiverHelp poate fi consumat pe perioade mai lungi, ca produs de intretinere si detoxifiere a
ficatului si a aparatului digestiv.
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Mod de preparare:
În 1-1,5 litri de apa clocotita se pun 2-3 lingurte dozatoare de ceai LiverHelp, se fierb 1-2 minute,
dupa care ceaiul se acopera, se lasa la racit, se strecoara si se bea neindulcit. Daca nu doresti sa
prepari tot ceaiul odata, ti poti pregati cate o cana de ceai de 2-3 ori ori pe zi, din cate o lingurta
dozatoare la 300-400 ml apa.

Doze uzuale:
Adulti si copii peste 12 ani: 2-3 lingurte dozatoare pe zi (8-12 g) in cure de detoxifiere, 3-4
lingurte dozatoare pe zi (12-16 g) in cure de regenerare hepatica.
Copii 4-12 ani: 1 lingurta dozatoare pe zi (4 g), la recomandarea medicului.
Doza maxima recomandata: 5 lingurte pe zi (20 g).

Precautii/contraindicatii: pentru copii sub 12 ani, femei gravide sau care alapteaza, persoane cu
afectiuni grave sau care au suferit interventii chirurgicale recente, persoane cu alergie la oricare
dintre ingrediente se va cere sfatul medicului inainte de utilizarea acestui produs.

LiverHelp este un supliment alimentar.


