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Фітокомплекс КЛІНХЕЛП (очищення організму від шлаків та токсинів)

•
очищає організм на клітинному рівні від отруйних речовин, шлаків, токсинів і
слизі;
•

виводить солі тяжких металів та зайві сольові відкладення;

•

очищає кров, покращує її склад та в'язкість;

•

очищає печінку, нирки, суглоби та судини.

До складу фітокомплексу КЛІНХЕЛП входять наступні компоненти:
прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи), клітковина, ламінарія, трава
подорожника, кропива дводомна, корінь солодки, корінь кульбаби.
Виробник: Україна, ТОВ "ЧОЙС", м. Київ, проспект Перемоги 67.
Ефективність: підтверджена клінічними дослідженнями Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології Академії медичних наук України.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/18520 від
11.05.2004 р.
Спосіб застосування: дорослим по 1 капсулі 2 рази в день, дітям від 7 до 12 років по 1
капсулі в день до прийому їжі, запиваючи водою. У період застосування рекомендовано
вживати 1,5-2 літри води в день. Курс прийому 30-45 днів. Рекомендовано повторювати
2-3 рази в рік.
Побічні ефекти: у процесі клінічних досліджень побічних ефектів не виявлено. Зміна
консистенції стільця і часте сечовиділення не є причиною для відміни фітокомплексу.
При гіперфункції щитовидної залози можлива дратівливість та нервозність.
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Протипоказання: індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, лактація.
При жовчокам'янній та
сечокам'янній хворобах рекомендовано застосовувати після
консультації із лікарем.
Термін придатності: 24 місяці від дати виготовлення (кінцевий термін придатності
вказаний на блістері).
Прозери (пророщені зерна вівса, пшениці, кукурудзи) - в збалансованому виді,
містять практично всі біологічно активні речовини, необхідні для нормальної
життєдіяльності організму людини, а саме: легкозасвоювані вуглеводи; білки, які містять
незамінні амінокислоти; вітаміни А, С, Е, групи В, РР, H, D; макроелементи та
мікроелементи - K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, P та інші; рослинні ферменти; фітогормони;
поліфенольні речовини; рослинні волокна та ін. Також прозери підсилюють дію всіх
компонентів комплексу (ефект синергізму).
Клітковина - очищає шлунково-кишковий тракт і покращує його діяльність, послаблює
дію канцерогенів та інших токсичних речовин, що містяться у їжі та прискорює їх
виведення із організму. Вона також допомагає досягти оптимального контролю вмісту
цукру і холестерину у крові.
Ламінарія - ефективна при хронічних запорах, хронічних та гострих колітах і проктитах.
Проносна дія ламінарії зумовлена здатністю полісахаридів, що містяться у ній, набухати,
підсилювати перестальтику та очищати кишківник. Терапевтична дія ламінарії також
зумовлена високим вмістом у ній йоду.
Трава подорожника - очищує кров, проявляє багатосторонній терапевтичний вплив:
протизапальна, знеболююча, бактериостатична та протиалергічна дія.
Кропива дводомна - нормалізує ліпідний обмін та сприяє виведенню надлишку
холестерину із організму за рахунок таких основних діючих речовин: вітамінів, а також
солей заліза. Хлорофіл - виводить із організму токсини, підсилює основний обмін
речовин, підсилює м´язевий тонус кишківника.
Корінь солодки - з нього виділили ряд біологічно активних речовин, що знижують
рівень холестерину у крові, і сприяють зникненню холестеринових бляшок у
кровоносних судинах. Має захисні властивості, позитивно впливає на шлунковокишковий тракт. Нормалізує водно-сольовий обмін.
Корінь кульбаби - покращує загальний стан організму людини, нормалізує обмін
речовин, понижує рівень холестерину у крові, покращує склад крові. Використовується
при атеросклерозі, гіпо- і авітамінозі, анемії, гастритах, колітах, захворюваннях нирок,
підшлункової залози, спастичних болях у животі, закрепах, алергії.
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