
Máriatövis mag 

A testünkben keringő vér állapota leginkább a máj egészségére támaszkodik.  

A máj segít eltávolítani a káros anyagokat a vérből, segí= a hormontermelést, méregtelení= a testet, 
felszabadítja a vércukorszintet annak érdekében, hogy testünk energiát biztosítson, és az epét a 
vékonybélbe engedje, így a zsír felszívódhat az élelmiszerekből. [1,7] 

- Tanulmányok alapján segí= a máj regenerációs mechanizmusait és növeli az epe oldhatóságát, 
fokozza termelődését, ezáltal a kőképződés kockázatát csökken=. [2,3]  

- Képes elősegíteni az egészséges emésztési funkciót, gyulladáscsökkentő hatásánál fogva nyugtatja a 
nyálkahártyákat az egész szervezetben. [4] 

- A bőrproblémák ellen egy kiváló gyógynövény, hatásosan alkalmazható az ekcéma és az akne 
kezelésében, hiszen eltávolítja a toxinokat a májból, ami a paOanások kialakulásának legfőbb oka. [5] 

- A silimarin növeli a májban a gluta=on szintet, ami egy méregtelenítő fehérje, ezért minden 
„=szRtó” kúra fontos része lehet.  

- Erős preklinikai bizonyítékok vannak, hogy a szilimarin an=oxidáns tulajdonságai következtében 
an=karcinogén hatású, beleértve a rákos sejtnövekedés gátlását humán prosztata, bőr, emlő-, és 
méhnyaki sejteken. [6,7] 
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