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Eklipta bílá přispívá k normální 

ČINNOSTI  JATER

AmlycureEU je Ajurvédský rostlinný doplněk stravy 
ve formě veganských kapslí.
Eklipta bílá přispívá k normální činnosti jater 
a žlučníku, duševnímu zdraví a přirozené obra-
nyschopnosti. Čekanka obecná přispívá k normální 
činnosti jater, k normální činnosti srdce, cév a 
k normální hladině glukózy v krvi. Chebule srdčitá 
přispívá k normální funkci jater, metabolismu 
lipidů, má duševní a adaptogenní účinek, přispívá 
k normální funkci močových cest a hladině cukru 
v krvi. Vrcholák myrobalánový  přispívá k nor-
mální činnosti kardiovaskulárního systému, 
k normálnímu trávení, normální činnosti gast-
rointestinálního traktu, k vylučování, k nor-
mální činnosti jater.

EKLIPTA BÍLÁ PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ  
                                                   ČINNOSTI JATER

Játra jsou důležitý imunologický 
orgán a jako taková jsou vždy  

vystaveny toxinům, což může vést 
k ohrožení imunity. 

Mikrobiální toxiny

Envromentální toxiny

Toxiny obsažené v jídle

Toxiny obsažené v lécích

Alkohol

Před použitím si přečtěte  
informace na krabičce.  
Informujte se na www.aimil.eu  
nebo u svého lékaře.
corporate@aimil.eu
tel.: 731 645 239

DOPLNĚK STRAVY
AMLYCURE

Číslo osvědčení SZÚ: 183-327/17

Měkýn latnatý, antioxidant, přispívá  
k udržení normální činnosti jater
Chebule srdčitá přispívá k normální 
funkci jater
Vrcholák myrobalánový přispívá 
k normální hladině cholesterolu v krvi



•	Ekliptá bílá (Eclipta alba)
•	Vrcholák myrobalánový (Terminalia chebula)
•	Měkýn latnatý (Andrographis paniculata)
•	Čekanka obecná (Cichorium intybus)

•	Kutki (Picrorhiza kurroa)
•	Chebule srdčitá (Tinospora cordifolia)
•	Tamaryšek francouzský (Tamarix gallica) 

•	Bazalka posvátná (Ocimum sanctum)
•	Indický angrešt (Emblica officinalis)
•	Vrcholák myrobalánový (Terminalia chebula)
•	Smuteň hořká (Phyllanthus amarus)

•	Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra)
•	Koriandr setý (Coriandrum sativum)
•	Tamaryšek francouzský (Tamarix gallica)
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•	Aloe pravá (Aloe vera)
•	Tamaryšek francouzský (Tamarix gallica)
•	Kutki (Picrorhiza kurroa)
•	Měkýn latnatý (Andrographis paniculata)

•	  Smuteň hořká (Phyllanthus amarus)
•	Vrcholák myrobalánový (Terminalia chebula)
•	Čekanka obecná (Cichorium intybus)
•	Chebule srdčitá (Tinospora cordifolia)
•	Aloe pravá (Aloe vera)

PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ ČINNOSTI JATER IMUNITNÍ SYSTÉM

NORMÁLNÍ ČINNOST KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU PODPORUJE NORMÁLNÍ TVORBU HEMOGLOBINU:

METABOLISMUS LIPIDŮ

OBSAHUJE ANTIOXIDANTY:

PROČIŠTĚNÍ / DETOXIKACE
METABOLISMUS GLUKÓZY,  
PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ HLADINĚ  
GLUKÓZY V KRVI:
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