
HARMONIX
suplement diety

Receptura 10 ziołowych składników 
aktywnych. Przejrzysty skład, produkt 
w 100% naturalny, pozbawiony wszel-
kich sztucznych dodatków, barwni-
ków i stabilizatorów. Szklana butelka.
Spis treści ulotki:

1. W jakim celu stosuje się suple-
ment diety Harmonix?

2. Jakie składniki zawiera suple-
ment diety Harmonix?

3. Działanie zawartych w preparacie 
ziół

4. Wskazania do stosowania suple-
mentu diety Harmonix.

5. Jak stosować suplement diety 
Harmonix?

6. Jak przechowywać suplement 
diety Harmonix?

7. Ważne informacje i ostrzeżenia.

W jakim celu stosuje się 
suplement diety Harmonix?
Preparat Harmonix polecany jest jako 
uzupełnienie codziennej diety. Zawie-
ra składniki roślinne wspomagające 
trawienie, pracę jelit i ogólne dobre 
samopoczucie.

Jakie składniki ziołowe 
zawiera suplement diety 
Harmonix?

1. Ekstrakt z ziela krwawnika
2. Ekstrakt z korzenia arcydzięgla 

chińskiego
3. Ekstrakt z korzenia kozłka lekar-

skiego
4. Ekstrakt z kłącza tataraku
5. Ekstrakt z szyszek chmielu
6. Ekstrakt z kwiatów lawendy
7. Ekstrakt z mięty pieprzowej
8. Ekstrakt z liści rozmarynu
9. Ekstrakt z liści melisy

10. Ekstrakt z kwiatu wrzosu
Regulator kwasowości: kwas cytrynowy

Wodny wyciąg ww. ziół połączony jest 
z sokiem z aronii, jako dodatkiem za-
równo zdrowotnym, jak i smakowym. 
Aronia to jedno z najbogatszych źródeł 
polifenoli na świecie. Jej owoce posia-
dają wiele związków o właściwościach 
antyoksydacyjnych. Owoc aronii cha-
rakteryzuje się również wysoką warto-
ścią odżywczą, zawiera wiele witamin 
i składników mineralnych.

Działanie zawartych 
w preparacie ziół

1. Kłącze tataraku – wspiera procesy 
trawienia, przyczynia się do pra-
widłowego funkcjonowania jelit, 
pomaga w utrzymaniu równowagi 
gastrycznej.

2. Liść mięty pieprzowej – działa 
pozytywnie na układ trawien-
ny. Wpływa korzystnie na pery-
staltykę jelit. Przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowania 

przewodu pokarmowego. Wspiera 
relaksację, przyczyniając się do 
utrzymania prawidłowego snu.

3. Liść melisy – wspiera dobre sa-
mopoczucie psychiczne i fizyczne. 
Przyczynia się do prawidłowego 
zasypiania, pomagając w utrzy-
maniu zdrowego snu. Wspomaga 
procesy trawienia, przyczyniając 
się do prawidłowego funkcjono-
wania przewodu pokarmowego. 
Używana w okresach wzmożonego 
napięcia, niepokoju i drażliwości.

4. Kwiat wrzosu – w naszej mieszan-
ce jest dodatkiem usprawniajacym 
trawienie. Przyczynia się do utrzy-
mania prawidłowych funkcji wy-
dzielniczych nerek. Wykazuje wła-
ściwości łagodzące i relaksujące.

5. Szyszka chmielu – w połączeniu 
z korzeniem kozłka przyczynia 
się do zdrowego snu, pomagając 
w zasypianiu. Wspiera procesy 
trawienia, przyczyniając się do 
prawidłowego funkcjonowania 
przewodu pokarmowego. Pomaga 
kobietom radzić sobie z objawa-
mi towarzyszącymi menopauzie, 
takimi jak uderzenia gorąca, poty, 
zmęczenie, rozdrażnienie. Wy-
kazuje działanie kojące na układ 
nerwowy.

6. Kwiat lawendy – przyczynia się 
do zdrowego snu. Pomaga przy 
dolegliwościach żołądkowo-jeli-
towych.

7. Korzeń arcydzięgla – wykazuje 
działanie tonizujące i wzmacnia-
jące. Jako naturalny adaptogen 
wpływa pozytywnie na wydajność 
pracy umysłowej. Działa aktywują-



co na metabolizm, wpływając przy 
tym na procesy ochronne i odno-
wę organizmu. Wpływa pozytyw-
nie na funkcjonalność i mobilność 
stawów. Wspiera transport tlenu 
przez krwinki czerwone, chroni 
przed stresem oksydacyjnym.

8. Liść rozmarynu – zawiera natural-
ne przeciwutleniacze. Charakte-
ryzuje się właściwościami anty-
oksydacyjnymi, chroniąc komórki 
przed wpływem wolnych rodni-
ków. Przyczynia się do prawidło-
wego trawienia i funkcji wydziel-
niczych układu pokarmowego. 
Wspiera funkcjonowanie wątroby 
i dróg żółciowych. Przyczynia się 
do lepszego trawienia tłuszczów. 
Wykazuje działanie hepatopro-
tekcyjne. Wspiera funkcjonowanie 
jelit. Pomaga we wzmocnieniu or-
ganizmu.

9. Ziele krwawnika – ułatwia i wspie-
ra procesy trawienia.

10. Korzeń kozłka – wpływa pozy-
tywnie na funkcjonowanie układu 
krwionośnego i serca. Wpływa na 
aktywność przewodu pokarmowe-
go, usprawniając procesy trawie-
nia. W naturalny sposób pomaga 
w czasie zasypiania i przyczynia 
się do prawidłowej jakości snu. 
Wspiera utrzymanie funkcji po-
znawczych. Pomaga w radzeniu 
sobie ze stresem, towarzyszącym 
intensywnemu trybowi życia. Po-
maga utrzymać dobre samopo-
czucie psychiczne i fizyczne.

Wskazania do stosowania 
suplementu diety Harmonix.

Polecany:
 • w okresach ogólnego pobudzenia 

i napięcia nerwowego oraz wynika-
jącej z nich bezsenności,

 • w przypadku dolegliwości jelito-
wych występujących w okresach 
wzmożonego stresu i napięcia ner-
wowego,

 • dla usprawnienia pracy przewodu 
pokarmowego i utrzymania prawi-
dłowej perystaltyki jelit.

Jak stosować suplement diety 
Harmonix?
Zalecana porcja dzienna: 3 razy dzien-
nie po 5 ml.
Jedna butelka suplementu diety Har-
monix wystarcza na 1-miesięczną ku-
rację.
Proponowana długość kuracji to 3 mie-
siące. W stanach wymagających dłuż-
szego okresu stosowania zalecamy, 
aby po 3-miesięcznej kuracji zrobić 
1-tygodniową przerwę, a następnie 
powtórzyć kurację przez kolejne 3 mie-
siące.
Nie przekraczać zalecanej porcji 
do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie 
może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed 
użyciem każdorazowo wstrząsnąć. 
Osad pochodzenia naturalnego.

Jak przechowywać suplement 
diety Harmonix?
Produkt przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, w temperaturze pokojo-
wej, w sposób niedostępny dla dzieci. 
Chronić przed bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych. Po otwar-
ciu przechowywać w lodówce. Spożyć 

w ciągu 30 dni od otwarcia butelki.

Ważne informacje i ostrzeżenia
Postać produktu: suplement diety 
w formie płynnej. Szklana butelka.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przypad-
ku uczulenia na którykolwiek ze skład-
ników preparatu. Nie należy prze-
kraczać zalecanej dziennej porcji 
do spożycia w ciągu dnia. Suplement 
diety przeznaczony dla osób doro-
słych. Produkt nie może być stosowa-
ny przez kobiety w okresie ciąży oraz 
karmienia.
Produkt nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Jedno-
cześnie zalecamy zrównoważony spo-
sób żywienia i zdrowy tryb życia.

Bez dodatku cukru – zawiera natural-
nie występujące cukry.
Bez substancji konserwujących.

Wyprodukowano dla:
RadioklinikaPL Ewa Michalska,
ul. Winorośli 2/2, 05-509 Józefosław
Strona marki: www.doktorlas.pl
Dołącz do naszej grupy wsparcia:
https://www.facebook.com/groups/
JelitaCentrumZdrowia

Wyprodukowano w Polsce.


