fin Detoxis
(doplněk stravy se sladidlem)

9 bylinek pro očistu těla
s hořčíkem
a inulinem

fin Detoxis
Doplněk stravy Detoxis obsahuje devět bylinných výtažků,
které příznivě ovlivňují trávení, činnost jater, žlučníku a ledvin.
Podporují detoxikaci organismu, jsou vhodné v rámci očistných kúr.
Přípravek je obohacen o hořčík, vitamín B5 a inulin, představuje směs výtažků z těchto bylin a rostlin: granátové jablko,
listy zeleného čaje, bříza bělokorá, artyčok, tužebník jilmový,
violka trojbarevná, pampeliška lékařská, lopuch větší a chaluha
bublinatá.
Hořčík přispívá ke snížení míry únavy, k činnosti nervové soustavy a svalů. Vitamín B5 přispívá k normálnímu energetickému
metabolismu. Inulin se doporučuje v rámci péče o střevní flóru.
Listy zeleného čaje podporují funkci močových cest a ledvin.
Bříza bělokorá přispívá k detoxikaci, pečuje o funkci ledvin.
Artyčok je užitečný na pročištění, trávení, funkci střev a jater.
Tužebník jilmový podporuje vylučování vody z organismu.
Violka trojbarevná je užitečná pro trávení. Pampeliška podporuje činnost žaludku, jater, močové soustavy. Lopuch větší má
kladný vliv na pročištění krve. Chaluha bublinatá má prospěšný
vliv na trávení a tělesnou hmotnost (navozuje pocit sytosti).
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Přípravek není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Uchovávejte mimo
dosah dětí. Nepřekračujte denní dávkování. Dbejte na různorodou a vyváženou
stravu a zdravý životní styl.

Balení: 250 ml

Doporučené dávkování: 15 ml denně

Návod k použití: nalít doporučené množství do sklenice vody a pít během dne
Složení: koncentrát z granátového jablka (Punica granatum), inulin, glycerol
(sladidlo), fruktooligosacharidy, listy zeleného čaje (Camelia sinensis), bříza bělokorá (Betula pendula), artyčok (Cynara scolymus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), violka trojbarevná (Viola tricolor), pampeliška lékařská (Taraxacum
officinalis), lopuch větší (Arctium lappa), chaluha bublinatá (Fucus vesiculosus)
Obsah účinných látek v 15 ml: 60 mg hořčíku, 4 mg vitamínu B5
Výrobek není určen dětem do 3 let.

