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Obsahuje Smuteň hořkou přispívající k normalní 

ČINNOSTI LEDVIN

Smuteň hořká přispívá k normální činnosti 
ledvin. Dále přispívá k normální hladině li-
pidů v krvi – metabolismu lipidů, také 
k normální mu krevnímu tlaku a navíc k nor-
mální hladině cukru v krvi. Kotvičník zemní 
podporuje normální činnost kardiovaskulární-
ho systému. Lékořice lysá podporuje normální 
imunitní systém, normální trávení, prostatu, 
močový a reprodukční systém. Koriandr 
setý obsahuje antioxidanty, přispívá k nor-
mální činnosti močových cest, trávení, 
kardiovasku lárního systému a stavu imunit-
ního systému. Kardamovník pravý přispívá 
k normální činnost ledvin, vylučovacího 
systému, k normální činnosti kardiovaskulár-
ního systému a k normální činnosti trávicího 
traktu.

SMUTEŇ HOŘKÁ PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ 

                                                ČINNOSTI LEDVIN 

Číslo osvědčení SZÚ: 183-019/18

Poruchy vylučovacího ústrojí jsou způsobené nadměrným užíváním soli, alkoholu, kávy 
a dalších stimulantů, nedostatečným pitným režimem, oslabenou činností ledvin, zadržová-
ním vody, nepravidelným vylučováním, prochladnutím nebo psychickým stresem. Projevují 
se ledvinovými kameny, infekcemi močových cest, zánětem močového měchýře, močovými 
kameny nebo zvětšenou prostatou.

Před použitím si přečtěte  
informace na krabičce.  
Informujte se na www.aimil.eu  
nebo u svého lékaře.
corporate@aimil.eu
tel.: 731 645 239
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Vyvážené unikátní  
Ajurvédské rostlinné složení  
ověřené více než 30-letým používáním. 

SMUTEŇ HOŘKÁ 
(Phyllanthus amarus)

     „NORMÁLNÍ ČINNOST LEDVIN“

Chebule srdčitá - Indický chinin 
(Tinospora cordifolia) přispívá 
k normální funkci jater a metabo-
lismu lipidů, má duševní a adapto-
genní účinek a přispívá k normální 
funkci močových cest a hladině 
cukru v krvi.

Kotvičník zemní (Tribulus te-
rrestris) přispívá k normální funkci 
vylučovací soustavy a reprodukč-
ního systému, tělovému a svalovému 
tonusu, k normální činnosti kardio-
vaskulárního systému, srážení krve a 
čištění krve. Působí na hormonální 
aktivitu pohlavních orgánů.

Čekanka obecná (Cichorium 
intybus) přispívá k vylučování a 
k pročištění těla. Většina léčeb-
ných procesů v Ajurvédě začíná pro-
čištěním těla. 

Kardamovník pravý (Elettaria 
cardamomum) přispívá k normál-
ní činnosti ledvin, močového 
systému, k normální činnosti kar-
diovaskulárního systému, k normální 
činnost trávicího traktu a podporuje 
přirozenou obranyschopnost.

Lékořice lysá (Glycyrrhiza glab-
ra) podporuje normální imunitní 
systém, normální trávení, prostatu, 
močový a reprodukční systém. 
Koriandr setý (Coriadrum sati-
vum) obsahuje antioxidanty,  při-
spívá k normální činnosti močových 
cest a k normálnímu trávení.

Smuteň hořká (Phyllanthus 
amarus) přispívá k normální čin-
nosti ledvin a k pH rovnováze 
v žaludku. Dále přispívá k nor-
mální hladině lipidů v krvi - meta-
bolismu lipidů, také k normálnímu 
krevnímu tlaku a navíc k normální 
hladině cukru v krvi.

Aimil NeeriEU je bylinný Ajurvédský doplněk stravy s obsahem rostlinných ex-
traktů a bylin, zejména Smuteně hořké, která přispívá k normální činnosti ledvin 
a k pH rovnováze v žaludku a Čekanky obecné, přispívající k vylučování a k pro-
čištění těla. Většina léčebných procesů v Ajurvédě začíná právě pročištěním těla.

Poruchy vylučovacího ústrojí jsou způsobené nadměrným užíváním soli, alkoholu, kávy a dalších stimulantů, 
nedostatečným pitným režimem, oslabenou činností ledvin, zadržováním vody, nepravidelným vylučováním, 
prochladnutím nebo psychickým stresem. Projevují se ledvinovými kameny, infekcemi močových cest, zánětem 
močového měchýře, močovými kameny nebo zvětšenou prostatou.
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