BEM-ESTAR DIGESTIVO

Suplemento alimentar com
extratos de plantas para a função hepática.
Sabia que o fígado é a maior
glândula do nosso corpo?
•
Quer neutralizar as substância
tóxicas perigosas?

O fígado é um órgão vital uma vez
que ajuda a produção de bílis e de
colesterol e o armazenamento e
libertação de glicose (para além de
muitas outras funções). Desempenha
ainda um papel vital na remoção de
substâncias do organismo.
Para que uma toxina seja
adequadamente removida, tem em
primeiro lugar de ser transformada
numa substância mais solúvel (menos
prejudicial). A desintoxicação é
um processo no qual o organismo
neutraliza algumas substâncias
tóxicas prejudiciais.

Informação Nutricional
Dose diária: Duas (2) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

Quantidade por dose diária
Trevo vermelho
Cardo de leite
Dente-de-leão
Brócolos
Alcachofra

%VRN*

450 mg
200 mg
180 mg
120 mg
50 mg

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

INGREDIENTES: trevo vermelho
(Trifolium pratense L.) flor em pó,
extrato de cardo mariano (Silybum
marianum), gelatina, extrato de
folha de dente-de-leão (Taraxacum
officinale), extrato de semente e
folha de brócolos (Brassica oleracea,
extrato de folha de alcachofra
(Cynara scolymus L.) e óleo de canola.

O que é que o SuperDetox nos
fornece?
Contém extratos de plantas (fruto
de cardo mariano, folha de dentede-leão e folha de alcachofra)
que ajudam a manter o normal
funcionamento do fígado.

MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Tomar
duas (2) cápsulas por dia com 240 ml de
líquido.

DESPORTISTAS: PRO-TF ™, Glutamine
Prime™, Energy Go Stix™, Fibro AMJ ™,
e Renuvo™.

SAÚDE DIGESTIVA
E SAÚDE DO FÍGADO
Folha de dente-de-leão
(Taraxacum officinale)

60 CÁPSULAS • PESO LÍQUIDO: 36,84 g

Complemente o seu estilo de
vida saudável com outros
produtos 4Life para alcançar
os seus objetivos nutricionais

Folha de alcachofra
(Cynara scolymus L.)

Fruto do cardo de leite
(Silybum marianum)

-

CONTROLO DO PESO: 4LifeTransform
Burn™, Fibre System Plus™ e Nutrastart™
(em substituição de uma refeição).
COMPLEMENTE A SUA DIETA:
Mulher: RiteStart™, Belle Vie™
e 4LifeTransform™ Woman.
Homem: RiteStart, MalePro™ e
4LifeTransform Man.

Avisos: As pessoas com hipotiroidismo ou que estejam a tomar medicação para a tiroide deverão consultar o seu médico Não exceder a dose diária recomendada. Os
suplementos alimentares não devem ser utilizados em substituição de um regime alimentar equilibrado e variado nem de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS. Conservar em local fresco e seco.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.
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