
SUPLIMENT ALIMENTAR
100 COMPRIMATE FILMATE

Fiecare comprimat conţine: 
Ingredient   Cantitate
Extract de Tinospora sinensis  60 mg
Extract de Phyllanthus niruri  45 mg
Extract de Taraxacum officinale  15 mg
Extract de Ocimum basilicum  15 mg
Extract de Emblica officinalis  10 mg
Extract de Terminalia chebula  10 mg
Extract de Terminalia bellirica  10 mg
Extract de Andrographis paniculata 10 mg
Extract de Silybum marianum  10 mg
Extract de Zingiber officinale  10 mg
Extract de Picrorhiza kurroa  7 mg
Extract de Vitis vinifera  7 mg
Extract de Cichorium intybus  5 mg
Extract de Piper nigrum  5 mg
Extract de Tamarix gallica  5 mg
Extract de Achillea millefolium  5 mg
Extract de Piper longum  3 mg
Extract de Embelia ribes  3 mg
Extract de Camellia sinensis  3 mg

Proprietățile plantelor din compoziție:
- Efect hepatoprotector: Silybum marianum, Picrorhiza kurroa, Tamarix gallica
- Contribuie la funcţionarea normală a ficatului: Taraxacum officinale, Piper nigrum, Tamarix gallica
- Susţin sănătatea ficatului: Cichorium intybus, Terminalia chebula, Picrorhiza kurroa, Taraxacum officinale, Silybum marianum, 
   Andrographis paniculata
- Susţine digestia, contribuie la secreţia de fluide digestive și la motilitatea gastrointestinală: Cichorium intybus
- Susţin funcţia de purificare a ficatului: Silybum marianum
- Susţin digestia: Piper longum, Zingiber officinale, Emblica officinalis, Achillea millefolium, Piper nigrum, Terminalia bellirica, 
   Taraxacum officinale 
- Contribuie la menţinerea valorilor normale ale colesterolului:Terminalia bellirica, Achillea millefolium, Terminalia chebula
- Susţine absorbţia unor nutrienţi: Piper longum
- Activitate antioxidantă: Vitis vinifera, Camellia sinensis, Andrographis paniculata, Picrorhiza kurroa, Piper nigrum, Tamarix gallica, 
   Terminalia bellirica, Terminalia chebula
- Susţin sănătatea sistemului vascular: Vitis vinifera, Piper longum, Terminalia bellirica, Zingiber officinale

Ingrediente: agenți de încărcare: celuloză microcristalină, fosfat de 
calciu dibazic, amidon din porumb; extract uscat din părţi aeriene 
de Tinospora sinensis; extract uscat din planta întreagă de 
Phyllanthus niruri; agenți antiaglomeranți: carboximetilceluloză, 
polivinilpolipirolidonă, dioxid de siliciu coloidal, talc; extract uscat 
din rădăcină de Păpădie (Taraxacum officinale); extract uscat din 
planta întreagă de Busuioc (Ocimum basilicum); agent de glazurare 
(hidroxipropilmetilceluloză; coloranţi: dioxid de titan, oxid roșu de 
fier, oxid negru de fier; polietilenglicol; talc); extract uscat din fructe 
de Emblica officinalis; extract uscat din fructe de Terminalia chebula; 
extract uscat din fructe de Terminalia bellirica; extract uscat din 
părţi aeriene de Andrographis paniculata; extract uscat din fructe de 
Armurariu (Silybum marianum); extract uscat din rizomi de Ghimbir 
(Zingiber officinale); agent de îngroșare: polivinilpirolidonă;  extract 
uscat din rizomi de Picrorhiza kurroa; extract uscat din seminţe de 
struguri (Vitis vinifera), cu minimum 95% polifenoli; extract uscat 
din fructe și seminţe de Cicoare (Cichorium intybus);  extract uscat 
din fructe de Piper-negru (Piper nigrum), cu minimum 20% 
piperină; extract uscat din scoarţă de Tamarix gallica; extract uscat 
din părţi aeriene de Coada șoricelului (Achillea millefolium); 
conservant: acid lactic; extract uscat din fructe de Piper-lung (Piper 
longum); extract uscat din fructe de Embelia ribes; extract uscat din 
frunze de Ceai-verde (Camellia sinensis).

Ajută la:
- menţinerea funcţionării normale a ficatului

Mod de utilizare: oral - câte 1-2 comprimate de 2 ori pe zi. Comprimatele se înghit întregi, cu un pahar cu apă, după mese. 

Atenționări:
- Suplimentele alimentare nu înlocuiesc un regim alimentar variat și echilibrat și un mod de viaţă sănătos
- A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor mici
- A se consuma de preferinţă înainte de sfârșitul datei de expirare înscrisă pe ambalaj
- Produsul nu conţine ingrediente cu potenţial alergenic

Păstrare:
- A se păstra la temperaturi între 15 și 250C
- A se feri de lumină și umezeală
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