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ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО ЖИВОКІСТ?
Якщо вірити Вікіпедії, то живокіст (лат. Sýmphytum) – рід багаторічних лісових 
трав'янистих рослин сімейства Шорстколисті (Boraginaceae), розповсюджених по 
всій Європі від Західної Азії до Британських островів. У літературі російською 

мовою зустрічаються інші назви рослини: костолом, виз-трава, сальный
корень, живокост. Остання прийшла зі східноєвропейських мов: 
жывакост (білор.), живокіст (укр.), żywokost (польськ.).

Про живокіст згадував давньогрецький ботанік Теофраст.
Діоскорид у 50-х роках н.е. дав рослині сучасну номенклатурну назву.
Нині живокіст як лікарську рослину використовують у народній медицині
та гомеопатії. Служить засобом, який прискорює відновлення пошкоджених 
кісток, використовується для лікування гнійних ран.



КОМУ ТА КОЛИ НЕОБХІДНИЙ
БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ «ЖИВОКОСТ»?

• При вікових змінах у суглобових і м'язових тканинах.
• Для підтримання рухової активності на регулярній основі.
• У складі відновлювальної терапії після травм при хронічних захворюваннях хребта, суглобів, 
кістково-м'язової системи.*

Робить рух 
комфортним

Допомагає 
впоратися
з БОЛЕМ

Продовжує 
життя нашим 
суглобам

* Дотримуйтесь рекомендацій лікаря.



«ЖИВОКОСТ» МЕГАПОПУЛЯРНИЙ
ЯК БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ СУГЛОБІВ!

65 продуктів із назвами, які включають «ЖИВОКОСТ», задекларовані на території 

ЄврАзЕС (Єдиного економічного співтовариства).

13–16 продуктів із назвою «Живокост» або тою, яка включає це слово, ви 

можете знайти на популярних аптечних онлайн-сервісах.



НЕ ВСІ ЗАСОБИ ПІД НАЗВОЮ «ЖИВОКОСТ»
ОДНАКОВО КОРИСНІ!
! Уважно вивчайте склад: активних компонентів завжди краще більше, ніж 1. Тільки екстракт у складі 

буде малоефективний. Більш ефективний комплексний вплив із хондропротекторами, вітамінами, 
протизапальними компонентами та компонентами, які впливають на больові відчуття в суглобах.

! Перевіряйте легальність і достовірність продукту: оскільки виробників багато, вибирайте 

тих, хто може підтвердити якість свого продукту декларацією на продукт, міжнародними стандартами якості.

! Звертайте увагу на безпечність продукту
Компонентний склад має бути максимально зрозумілий і містити мінімум незрозумілих компонентів.
Це дозволяє уникнути зайвого навантаження на шкіру різних консервантів, фталатів.

! Шукайте та вивчайте відгуки споживачів
Вони допоможуть вам підтвердити, що продукт випущено не разово, дізнатися, чи є задоволені ефектом клієнти.
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5 АРГУМЕНТІВ ЗА «ЖИВОКОСТ»
ВІД SIBERIAN WELLNESS

1. Випускаємо самі з 2015 року – щорічно наш «Живокост» використовують
понад 1 000 000 Клієнтів!

2. Активний склад включає більше 11 компонентів (камфора, муміє, хондропротектори, комплекс 
ефірних олій та екстрактів тощо)

3. Виробляємо під контролем міжнародних стандартів якості. Виробництво сертифіковано 
відповідно до вимог GMP (ISO 22716:2007) -

4. Випускаємо ЕТИЧНО: ми не тестуємо продукти на тваринах.

5. Наш «Живокост» натуральний НА 95%, не містить фталатів, штучних і мінеральних 
ароматизаторів.



«ЖИВОКОСТ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ
ДЛЯ ТІЛА
КЛАСИЧНА ФОРМУЛА

Активні компоненти:
• хондроїтин
• глюкозамін
• екстракт бодяги
• екстракт живокосту
• комплекс ефірних олій 

(евкаліпта, каяпуту, ялівцю, 
розмарину та гвоздики)

• камфора
• ментол

«ЖИВОКОСТ»
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ БАЛЬЗАМ 
ФОРТЕ
ПОСИЛЕНА ФОРМУЛА

Активні компоненти:
• рицинова олія
• муміє
• хондроїтин і глюкозамін
• бодяга
• СО₂-екстракт живокосту
• екстракт коренів вовчого тіла 

болотного
• ніацинамід (вітамін В₃)
• камфора
• ванілілбутиловий ефір 

(розігрівальний агент)
• комплекс ефірних олій 

(гвоздики, ялівцю, розмарину, 
евкаліпта, лимона)



ЯК ДОПОМАГАЮТЬ СУГЛОБАМ ДВІ ФОРМУЛИ 
«ЖИВОКОСТА» SIBERIAN WELLNESS?

• Хондроїтин надає стимулювальної дії на регенерацію хрящової тканини.

• Глюкозамін сприяє відновленню хрящів, сухожиль, сполучної тканини та виробленню 
суглобової рідини.

• Екстракт бодяги сприяє зниженню набряклості.

• Екстракт живокосту запобігає розвитку запальних проявів.
• Рицинова олія, муміє та ментол допомагають зняти больові відчуття.

• Вітамін PP, камфора, рицинова олія та ванілілбутиловий ефір посилюють мікроциркуляцію в 

шкірі, поліпшуючи проникнення інших компонентів і закріплюючи відновлювальний ефект.



ПЕРЕВІРТЕ НАТУРАЛЬНІСТЬ 
СКЛАДУ НАШИХ 
«ЖИВОКОСТОВ»
Класична формула
Форте

І ВІДГУКИ
від наших Клієнтів

IRECOMMEND
OTZOVIK.COM

https://ua.siberianhealth.com/ru/shop/catalog/product/402692/#/product-composition
https://ua.siberianhealth.com/ru/shop/catalog/product/415535/#/product-composition
https://irecommend.ru/content/balzam-zhivokost
https://otzovik.com/reviews/vosstanavlivayuschiy_balzam_dlya_kostey_i_sustavov_sibirskoe_zdorove_zhivokost/


ПРОТИПОКАЗАННЯ:
З обережністю застосовувати при вагітності та грудному вигодовуванні, 
людям з алергічними реакціями та індивідуальною непереносимістю 
компонентів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Наносити бальзам на проблемні ділянки тіла м'якими масажними 
рухами 2–4 рази на день. Після застосування ретельно вимити руки 
прохолодною водою з милом. Уникайте потрапляння продукту в очі та 
на слизові носа й рота. Найбільша ефективність досягається при 
щоденному застосуванні не менше 2 тижнів.ВАЖЛИВІ ТОНКОЩІ 

ЗАСТОСУВАННЯ



СПРОБУЙТЕ!
ОЦІНЮЙТЕ!
ДІЛІТЬСЯ ВІДГУКАМИ!

www. siberianwellness.com

ВАША
SIBERIAN WELLNESS


