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 הוראות והמלצות שימוש:

 

משהו רצוי  .לוקחים פעמיים ביום רצוי בוקר וצהריים עם האוכל  -1
 שמנוני כמו אבוקדו או טחינה.

 
 .ניתן גם להניח על הסלט ולאכול -2

 
מי שקשה לו עם בליעת הכמוסות יכול לערבב את תוכן הכמוסה  -3

ואז אנחנו יודעים ורגועים  עם לבן או אשל או שייק פירות.
 נספג לנו בגוף!שהליקוריץ 

 
 

כדי שאפשר יהיה לראות את ההבדל של לפני ואחרי צריכת  -4
הכמוסות חשוב לצרוך חודשיים וחצי מינימום ולעשות שוב 

בדיקות דם ולצפות לירידת ערכים של כולסטרול לחץ דם 
 אחוז. 15- 10וטריגליצרידים בין 

 
 חשוב לדאוג לבדיקות דם לפני תחילת צריכת הכמוסות. -5

 
 ריכה יחד עם תרופות . אין תופעות לוואי.ניתן לצ  -6

 
 

מומלץ לרשום לפני התחלת צריכת הכמוסות את הערכים של לחץ  -7
  a1c. ערכי הסוכר וה ,טריגלצרידים ,כולסטרול,דם 

 .חודשים נצפה לירידת ערכי הסוכר  3-6במהלך 
 

 .תוכן הכמוסה הוא ליקוריץ ועמילן תפוחי אדמה -8
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מנהל המזון והתרופות  FDA בטיחותי לצריכה עם אישוריהמוצר שלנו -1
 האמריקאי,

GMP אישור משרד  המחמיר לייצור תרופות ותוספי מזון וכמובן התקן האירופאי
 .הבריאות

.  מיצוי אלכוהולי מופק משורש הליקוריץ בתהליך מורכב שלהחומר הפעיל שלנו -2
רק במיצוי אלכוהולי ניתן להפריד את החומר הפעיל ולשמרו ברמתו הגבוהה! 

)להבדיל משאר מוצרי הליקוריץ המופקים במיצוי במים דבר שלא משאיר 
בטיפול בטרשת העורקים ולא בנזקי  אינם מסייעים ולכן אנטיאוקסידנטים 

 הסוכרת(.

לאור תהליך המיצוי הייחודי  אינו מעלה לחץ דם  שלנו  חשוב לציין שהליקוריץ -3
 .שלנו

  
 .Eמוויטמין  100פי  המקורי עוצמתי licorichה-4

 שלו בגוף. ההספגות החומר שלנו הוא נוגד חימצון החזק ביותר בטבע בשל יכולת-5

מסייע בטיפול בטרשת העורקים  שלנו בלבד הוכיחו שהליקוריץ מחקרים שלנו-6
 ובנזקי מחלת הסוכרת.

של גופנו הנובע מתזונה לקויה, לחץ נפשי וזיהום  מונע חימצון יתר הליקוריץ-7
 אוויר.

כבר  לחץ דם, שומנים בדם וכולסטרול  15%-10% הוכח שהליקוריץ מוריד בין-8
 חודשי שימוש. 4לאחר 

הגורם   )הכולסטרול הרע(  LDL את התחמצנות של ה  55%הליקוריץ מוריד ב -9
 להצרות העורקים.

מנהל המעבדות מחקר ופיתוח של הטכניון ובית החולים  פרופסור מיכאל אבירם-10
איכות הכולסטרול  רמב"ם חקר ומצא לפני יותר מעשור שמה שחשוב הוא

 .כמותו ולא 

 ! להמשיך בנטילת הליקוריץ' באופן קבוע מירב התועלת מומלץ כדי להפיק את

 

 

 דברים שחשוב לדעת: 10


