
Suplemento alimentar com
extratos de plantas para 

a função hepática

Extrato de folha 
de alcachofra 1

Extrato de folha 
de dente-de-leão 2

Ajuda a proteger as células 
do fígado e favorece a 

produção de bílis

Contribui para o normal 
funcionamento do estômago 

e da função hepática

Hepatoprotetor

Extrato de fruto
 de cardo-mariano 3

SUPER DETOX™

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



Avisos: As pessoas com hipotiroidismo ou sob tratamento para a tiroide deverão consultar o seu médico. 
Não exceder a dose diária recomendada. Os suplementos dietéticos não devem ser utilizados como substituto 
de um regime alimentar variado e equilibrado e de um estilo de vida saudável. MANTER FORA DO ALCANCE DAS 
CRIANÇAS. Conservar num local fresco e seco.

O fígado é um órgão vital uma vez que ajuda na produção da bílis e do colesterol, bem 
como no armazenamento e libertação de glicose (tendo ainda muitas outras funções). 
Desempenha um papel fundamental 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 em que o organismo neutraliza algumas substâncias tóxicas prejudiciais.

Contém extratos de plantas (fruto de cardo-mariano, folha de dente-de-leão e folha de 
alcachofra) que ajudam a manter o funcionamento normal do fígado.

Flor de trevo vermelho em pó (Trifolium pratense L.), extracto de fruto de cardo 
mariano (Silybum marianum), gelatina, extracto de folha de dente de leão (Taraxacum 
officinale), extracto de semente e de folha de bróculos (Brassica oleracea L. var. italic 
Plenck) , extrato de folha de alcachofra
(Cynara scolymus L.) e óleo de colza.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
Dose diária: duas (2) cápsulas
Doses diárias por embalagem: 30

Tomar duas (2) cápsulas diárias em 
simultâneo com 240 ml de líquido.

Os produtos 4Life® não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. 
Declarações nutricionais aprovadas para a Europa. ©2023 4Life Trademarks, LLC. Todos os direitos reservados. 042522_EU_en

INSTRUÇÕES:

INGREDIENTES:

O que assegura o Super Detox?

SAÚDE DIGESTIVA
E SAÚDE HEPÁTICA

BEM-ESTAR DIGESTIVO

Quantidade por dose diária %VRN*

*VRN: Valores de Referência dos Nutrientes

450 mg 
200 mg
180 mg
120 mg

50 mg

-
-
-
-
-

Trevo violeta 
Cardo-mariano 
Dente-de-leão 
Brócolos 
Alcachofra

· Sabia que o fígado é a maior glândula do organismo? 
· Quer neutralizar substâncias tóxicas prejudiciais?

SUPER DETOX™

60
36,84 g

CÁPSULAS

PESO LÍQUIDO

Toxinas

Resíduos

Vesícula biliar

Rins
(Urina)

(Bílis)

Decomposição de toxinas

Neutralização de toxinas

Fase 1

Fase 2


