Estrozin

bylinná směs

Pro ženy k aždého věku
NOVINKA

Estrozin čaj je unikátní směs bylin, které příznivě ovlivňují ženský
hormonální systém, psychiku, játra, žlučník, ledviny a v neposlední řadě
i kardiovaskulární systém.
Na hlavním obrázku ESTROZIN čaje je parcha saflorová, nebo-li maralí
kořen, která má protistresové, posilující a adaptogenní účinky podobné
ženšenu. ESTROZIN čaj obsahuje byliny harmonizující menstruační
cyklus, zmírňující příznaky premenstruačního syndromu a příznivě
ovlivňující menopauzu.

Obsažené byliny v ESTROZIN čaji pomáhají ulevovat od bolesti, mají protikřečové účinky
a mírní bolestivou menstruaci provázenou svalovými stahy. Pomáhají upravovat nepravidelnou
menstruaci, mírnit klimakterické potíže, tlumit gynekologické záněty. Dále je skvělým
pomocníkem při žlučníkových a jaterních problémech. Dále obsahuje meduňku lékařskou,
kterou proslulý lékař a přírodovědec Paracelsus nazýval elixírem života, zřejmě pro své zklidňující
účinky na celý organizmus. Obsažený srdečník obecný příznivě působí na nervovou soustavu,
který se využívá při neklidu v klimakteriu (přechodu), při nervozitě, úzkosti, migréně, bolestech
hlavy, přepracovanosti a srdečních obtížích způsobených zvýšenou činností štítné žlázy.
Složení:
◥ Parcha saflorová (Leuzea carthamoides)
přispívá k osvěžení těla, podporuje
mentální zdraví, imunitu a normálním stav
kardiovaskulární soustavy.
◥ Kozinec blanitý (Astragalus membraneceus)
pomáhá udržovat (před)menstruační komfort,
normální hladinu cukru v krvi, krevní tlak,
činnost ledvin a močového měchýře. Pomáhá
rozšiřovat cévy, snižovat krevní tlak nebo
prokrvení kůže.
◥ Jetel červený (Trifolium pratense) přispívá ke
komfortu při menopauze, podporuje normální
činnost srdce a kardiovaskulární systém,
krevní tlak a normální stav kostí.
◥ Měsíček lékařský (Calendula officinalis)
přispívá k rovnováze vaginální mikroflóry,
k normálnímu trávení a činnosti jater
a k normální činnosti střev.
◥ Řebříček obecný (Achillea millefolium)
pomáhá udržovat menstruační komfort,
normální funkci močové soustavy
a metabolismus tuků – kontrolovat tělesnou
hmotnost. Podporuje normální hladinu cukru
v krvi, stav pokožky a působí jako antioxidant.
◥ Mochna husí (Potentilla anserina) přispívá
k (před)menstruačnímu komfortu, ovlivňuje
mikroflóru střev a imunitní systém.
◥ Hluchavka bílá (Lamium album) přispívá
k udržení rovnováhy vaginální mikroflóry,
(před)menstruačního komfortu nebo
vylučování vody z organizmu.

◥ Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris)
pomáhá udržovat menopauzální a (před)
menstruační komfort, přispívá k normálnímu
stavu kloubů a svalů, osvěžení těla nebo
normální činnosti gastrointestinálního traktu
a střev.
◥ Perila křovitá (Perilla frutescens) přispívá
k produkci cytokinů a specifických protilátek
a podporuje normální stav dýchání.
◥ Žindava evropská (Sanicula europaea)
pomáhá k normální funkci dýchacího systému.
Ve středověku si jí velmi cenili při problémech
s dýcháním a při poruchách trávení.
◥ Badyáník pravý (Illicium verum) pomáhá
normálnímu trávení a přispívá k přirozené
obranyschopnosti – imunitě.
◥ Papaya obecná (Carica papaya) obsahuje
vysoký podíl vitamínů, působí jako
antioxidant, pomáhá odbourávat tuky,
pomáhá neutralizovat nadměrnou kyselost
organizmu.
◥ Meduňka lékařská (Melissa officinalis)
přispívá k normální činnosti štítné žlázy,
podporuje emoční komfort, má relaxační
účinky proti stresu, pomáhá k normální
činnosti dýchacího systému a činnosti srdce.
◥ Srdečník obecný (Leonurus cardiaca) přispívá
k (před)menstruačnímu komfortu a při
menopauze, podporuje normální činnost
štítné žlázy, srdce a kardiovaskulárního
systému.
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