
Детоксхілс таблетки №30

ДЕТОКСИКАЦІЯ ОРГАНІЗМУ

Склад. 1 таблетка містить: трифала чурна (Triphala churna) 100 мг, трикату (Trikatu) 50 мг, 
іпомея (Ipomoea) 100 мг, терміналія хебула (Terminalia chebula) 200 мг, касія фістула (Cassia 
fistula) 100 мг.

Трифала чурна (Triphala churna)

Унікальний аюрведичний комплекс для очищення всього організму. Активує механізми 
детоксикації печінки, кишечника, нирок і шкіри, поліпшує обмін речовин, нормалізує роботу 
ШКТ (зменшує запор, подразнення слизової оболонки, біль в животі, підвищену кислотність 
і метеоризм, покращує травлення). Знижує рівень холестерину та цукру в крові, покращує 
кровообіг. Проявляє протизапальну, антибактеріальну, гепатопротекторну дію.

Трикату (Trikatu)

Завдяки вираженим детоксикаційним властивостям засто-совується при ураженнях 
шлунково-кишкового тракту, верхніх дихальних шляхів, захворюваннях шкіри, алергічних 
станах. Нормалізує рівень холестерину і цукру в крові; регулює вагу; позитивно впливає на 
репродуктивну систему. Не викликає побічних реакцій при тривалому застосуванні. 
Виявляє антибак-теріальну, протигрибкову активність.

Іпомея (Ipomoea)

Має виражену послаблюючу дію, нормалізує перистальтику кишечника. Ефективна при 
захворюваннях шлунково-кишкового тракту і ендокринної системи. Нормалізує рівень 
холестерину і глюкози в крові.

Терміналія хебула (Terminalia chebula)

Сприяє очищенню організму від токсинів, покращує циркуляцію і регенерацію тканин.

Касія фістула (Cassia fistula)

Діє як м'який проносний і діуретичний засіб.

Антраглікозиди - основна діюча речовина, що підсилює рухову активність товстого 
кишечника.

При тривалому застосуванні не чинить токсичної дії на організм, не викликає подальших 
запорів, діє м'яко, безболісно і повільно (детоксикаційна дія).

Рекомендації до споживання: для підтримки нормального функціонування шлунково-
кишкового тракту; для очищення організму від токсинів з шлунково-кишкового тракту; як 
м'який проносний засіб; стимулює різні метаболічні дії, які є корисними для процесу 
травлення.

Спосіб вживання та рекомендована доза: дорослим по 1 таблетці двічі на день або за 
рекомендацією лікаря. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Застереження до споживання: індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, 
годування груддю та дитячий вік. 



Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживайте після закінчення терміну зберігання, зазначеного на упаковці.

Форма випуску: таблетки №30. 

Умови зберігання: зберігати при температурі не вище 25 ºC в оригінальній упаковці у 
недоступному для дітей місці.

Термін зберігання: 3 роки від дати виготовлення.
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