
FĂRĂ MENTĂ ŞI ZAHĂR

Ghimbir

Extract uscat 20 mg/cpr.
Susţine digestia

Roiniţă

Extract uscat      10 mg/cpr.
Ameliorează senzaţia de stomac 
“greu”, �ind recomandată 
administrarea la sfârşitul mesei.

Muşeţel

Extract uscat 10 mg/cpr.
Ajută digestia şi ameliorează 
senzaţia de balonare.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1 până la 6 comprimate de supt pe zi, 
administrate după masă.
Femei gravide (începând cu a 4 a lună de 
sarcină): până la 4 comprimate de supt pe 
zi, maximum 3 zile consecutiv.
Copii cu vârsta de peste 4 ani: până la 4 
comprimate de supt pe zi
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STEVIAcu îndulcitor din

steviol glycosides

4L + DA 4+

RO BALONARE, SENZAȚIE DE PLENITUDINE

Ingrediente/comprimat: îndulcitori: sorbitol, 
glicozide derivate din steviol şi sucraloză.; 
stabilizator: β-ciclodextrină; extract uscat din suc de 
Lămâi (Citrus limon); agent de încărcare: celuloză 
microcristalină; agenţi antiaglomeranţi: dioxid de 
siliciu coloidal anhidru şi stearat de magneziu; 
antioxidant: acid ascorbic, extract uscat din rădăcini 
de Ghimbir (Zingiber o�cinale) - 20 mg; extract uscat 
din �ori de Muşeţel (Matricaria recutita) - 10 mg, 
extract uscat din frunze de Roiniţă (Melissa 
o�cinalis) - 10 mg; potenţiatori de arome: uleiuri 
esenţiale de: Portocal amar (Citrus aurantium), 
Cardamom (Elettaria cardamomum) şi Scorţişoară 
(Cinnamomum zeylaicum). 

UTILIZĂRI
Este un supliment alimentar care conține extracte din plante care au 
un efect bene�c în cazurile de digestie lentă (greoaie) și senzație de 
balonare.

Sănătate bazată pe plante



Condiţii de păstrare: Reprezentant autorizat pentru 
România:

24 comprimate de supt     
Greutate netă: 26,4 g
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic.
Consumul excesiv poate avea efect laxativ.
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască o dietă
variată şi echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.

STEVIAcu îndulcitor din

steviol glycosides

4L + DA 4+

RO BALONARE, SENZAȚIE DE PLENITUDINE

Producător:

A se păstra la temperatura camerei, 
ferit de lumină, căldură şi umiditate. 
A nu se lăsa la îndemâna şi la 
vederea copiilor mici. A se consuma, 
de preferinţă,  înainte de sfârşitul 
datei  menţionate pe ambalaj. Data 
de expirare se referă la ultima zi a 
lunii respective.
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