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Dandelion (papadie) 100 cps NEW
ROOTS

Taraxacum Oficinale are o actiune pozitiva asupra
fluxului bilei ajutand la stimularea, detoxificarea si
curatirea vezicii biliare. Este un excelent stimulant
pentru ficat. Curata sangele, elimina retentia de apa,
mareste productia de bilă.

Combinația de rădăcină de păpădie și telina în această formulă contine mai multe elemente de
restaurare și detoxifiere pentru a îmbunătăți sănătatea hepatică. Conținutul de carotenoide al
rădăcinii de păpădie este cu 25% mai mare decât cel din morcovi. Carotenoizii, fitosterolii, taninurile
și vitaminele A și C curăță sângele și ficatul și stimulează producția de bilă.

Uleiurile esențiale și vitaminele din semințele de țelină au calități regenerative care îmbunătățesc
funcția hepatică pentru a profita de avantajele unei mobilități mai bune a articulațiilor și a calității
pielii care merg mână în mână cu un ficat sănătos.

CE CONTINE DANDELION (PAPADIE) CU SEMINTE DE
TELINA
Ingrediente / capsula

Pulbere din radacina de Papadie (Taraxacum officinale) 323 mg
Pulbere din fructe de Telina (Apium graveolens) 107 mg
Capsula: hidroxipropilmetilceluloza, apa
Agent antiaglomerant: stearat de magneziu

Nu contine: gluten, soia, grau, porumb, oua, produse lactate, fermenti, citrice, agenti de
conservare, arome sau coloranti artificiali, amidon, zahar.

Greutatea neta e = 529,3 g.

CUM ADMINISTREZ DANDELION (PAPADIE) CU SEMINTE
DE TELINA
Modul recomandat de administrare (doar pentru adulti): cate 3 capsule de trei ori pe zi.
Folositi suplimentul numai ocazional.
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Atentionari si precautii

Consultati specialistul daca simptomele persista sau se agraveaza.
A nu se depasi doza recomandata pentru consumul zilnic.
Suplimentele alimentare nu inlocuiesc o dieta  variata si echilibrata si un mod de viata sanatos.

Contraindicatii

Nu utilizati suplimentul daca sunteti insarcinata sau alaptati, daca suferiti de tulburari ale
ficatului, ale vezicii biliare sau de o obstructie intestinala.
Incetati utilizarea produsului daca manifestati tulburari ale ficatului.

Reactii adverse cunoscute

Utilizarea suplimentului poate creste sensibilitatea la razele ultraviolete; evitati expunerea
prelungita la razele ultraviolete in timpul utilizarii suplimentului.
Incetati utilizarea produsului daca prezentati o hipersensibilitate, cum ar fi o alergie la plante
din familiile Asteraceae si Apiaceae.


