
Suplement diety
z ekstraktami roślinnymi wspierającymi 

prawidłowe funkcjonowanie wątroby

Ekstrakt z liścia 
karczocha 1

Ekstrakt z liścia mniszka 
lekarskiego 2

Przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania żołądka i wątroby

Wykazuje właściwości 
hepatoprotekcyjne

Ekstrakt z owoców 
ostropestu plamistego 3

SUPER DETOX™

(1) Cynara scolymus L.
(2)Taraxacum officinale
(3) Silybum marianum

Wspomaga ochronę komórek wątroby 
pobudza wytwarzanie żółci



Ostrzeżenia: Osoby z niedoczynnością tarczycy lub leczące się na choroby tarczycy powinny zasięgnąć 
porady lekarza. Nie przekraczać zalecanej dziennej dawki spożycia. Suplementy diety nie powinny być stosowane 
jako zamienniki zróżnicowanej i zbilansowanej diety oraz zdrowego stylu życia. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU 
NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Wątroba jest ważnym organem, ponieważ wytwarza żółć i syntetyzuje cholesterol, a 
także magazynuje i wydziela glukozę (oraz realizuje wiele innych funkcji). 
Usuwa także zbędne substancje z organizmu.

Aby prawidłowo usunąć toksyny, wątroba musi je najpierw przekształcić w substancje 
rozpuszczalne (mniej szkodliwe). Detoksykacja to proces, w ramach którego organizm 
neutralizuje niektóre szkodliwe substancje toksyczne.

Zawiera ekstrakty z roślin (owoc ostropestu plamistego, liść mniszka lekarskiego i liść 
karczocha), które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie wątroby.

kwiat czerwonej koniczyny w proszku (Trifolium pratense L.), wyciąg z owocu oropestu 
plamistego (Silybum marianum), żelatyna, wyciąg z liścia mniszka pospolitego 
(Taraxacum officinale), wyciąg z pestki i liścia brokułu (Brassica oleracea L. var. italica 
Plenck), wyciąg z liścia karczocha
(Cynara scolymus L.), olej rzepakowy.

INFORMACJE O WARTOŚCIACH 
ODŻYWCZYCH:
Dzienna porcja: dwie (2) kapsułki
Liczba dziennych porcji w opakowaniu: 30

Przyjmować dwie (2) kapsułki dziennie o 
tej samej porze, popijając 240 ml płynu.

Produkty 4Life® nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im. 
Informacje dotyczące wartości odżywczych zatwierdzone dla Europy. ©2023 4Life Trademarks, LLC. 042522_EU_pl

STOSOWANIE:

SKŁADNIKI:

Co zapewnia Super Detox?

PRAWIDŁOWE 
FUNKCJONOWANIE 

UKŁADU POKARMOWEGO
I WĄTROBY

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE
UKŁADU POKARMOWEGO

Ilość w dziennej porcji %NRV*

* NRV: Wzorcowe wartości odżywcze

450 mg 
200 mg
180 mg
120 mg

50 mg

–
–
–
–
–

Koniczyna łąkowa 
Ostropest plamisty 
Mniszek lekarski 
Brokuł 
Karczoch

· Czy wiesz, że wątroba jest największym gruczołem w organizmie? 
· Czy chcesz neutralizować szkodliwe substancje toksyczne?

SUPER DETOX™

60
36,84 g

KAPSUŁEK

MASA NETTO

Toksyny

Zbędne 
substancje

Woreczek żółciowy

nerki
(mocz)

(żółć)

Rozkład toksyn

Neutralizacja toksyn

Faza 1

Faza 2


