Noutăţi terapeutice

VINUL CU PLANTE,
VIN MEDICINAL CU ANGHINARE –
NORMAL COLESTEROL
Supliment alimentar
Compoziţie: Cynarae folium - frunză de anghinare 5,000 g şi vin
alb pentru 100 g produs.

Strugurii au fost apreciaţi dintotdeauna pentru calităţile lor
alimentare, dar si pentru cele curative.
De-a lungul timpului proprietăţile lor nutritive si terapeutice
au fost bine determinate, descoperindu-se până astăzi formule
care pot preveni şi trata diverse afecţiuni. În afară de curele clasice de struguri, terapia cu vinuri medicinale este cunoscută din
cele mai vechi timpuri, vinul alb, rose sau roşu servind ca bază
maceratelor şi decocturilor din diverse plante medicinale.
Despre vin se poate vorbi cu mare respect, datorită calităţilor
sale nutritive deosebite. Acesta furnizează organismului 700 calorii/litru, cantităţi apreciabile de vitamine (A, B1, B2, PP) şi săruri
minerale (fosfor, potasiu, sodiu, calciu, magneziu, mangan).
Astăzi, virtuţile vinului sunt bine cunoscute: revigorant, euforizant, vasodilatator şi tranchilizant. Proprietăţile sale terapeutice nu se opresc aici, vinul având şi acţiune antivirală, în special
împotriva virusului poliomielitic, a virusului hepatic şi a unor
enterovirusuri. Cercetările specialiştilor confirmă rolul deosebit de important al vinului în scăderea colesterolului sangvin.
Împiedicarea sau întârzierea depunerii de colesterol în arterele
inimii şi în arterele cerebrale previne declanşarea unor boli grave: infarctul miocardic şi hemoragiile cerebrale. De asemenea,
consumul moderat are ca efect creşterea colesterolului bun.
Polifenolii conţinuţi în vin protejează pereţii vaselor sangvine.
Mai puţin mediatizate decât tincturile şi uleiurile din plante,
vinurile medicinale sunt elixiruri cu efecte benefice asupra sănătăţii şi a stării noastre de spirit. Condiţia de bază însă, în utilizarea lor, este aceea de a nu fi confundate cu vinurile de masă.
În acest număr continuăm să vă prezentăm noi sortimente din
gama de vinuri medicinale aflate în portofoliul de producţie şi
desfacere al S.C. Hofigal Export Import S.A.
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Acţiuni: produs destinat dietei, pentru aportul de substanţe bioactive cu proprietăţi hepatoprotectoare; diminuare semnificativă
a cantităţii de colesterol din sânge; coleretic-colagog (favorizează
eliminarea bilei prin stimularea contracţiilor vezicii biliare); detoxifiant (stimulează funcţia antitoxică a ficatului); acţiune uşor diuretică,
uşor laxativă, hipoglicemiantă.
Recomandări: supliment alimentar al regimului dietetic recomandat în toate cazurile în care este nevoie de stimularea fluxului
biliar şi a diurezei. Influenţează pozitiv metabolismul colesterolului;
disfuncţii hepatobiliare (hepatite subacute şi cronice de orice etiologie, insuficienţă biliară, dischinezie biliară); colite, enterocolite, enterite, colecistită cronică, constipaţii datorate unor disfuncţii hepatice;
fermentaţie intestinală şi meteorism; anorexie; hipercolesterolemie;
ateroscleroză; diabet.
Mod de administrare: 50 ml de 3 ori pe zi înainte de mesele
principale; se poate administra în cure de 2 - 3 luni, cu respectarea
regimului igieno-dietetic adecvat.
Formă de prezentare: cutie cu 6 flacoane a câte 50 ml fiecare.

