DAILY KICK TEA

Sleep Tight Tea

Conteúdo:

Conteúdo:

20 saquetas
Para 20 dias de uso

20 saquetas
Para 20 dias de uso

Chá verde - Protege o organismo de diversas doenças contemporâneas,
ajuda com emagrecimento e retarda o envelhecimento da pele.

Casca de laranja - É um ingrediente excelente para emagrecer e
digestão, pois a casca de laranja é muito rica em fibra, vitamina A e C e
tem poucas calorias. Além de tudo, fortalece o sistema imunológico.

Urtiga - Aumenta a vitalidade. Tonifica o organismo e ajuda a sentir-te
melhor e mais enérgica durante o dia.
Dente-de-leão - Ajuda limpar o aparelho digestivo e melhora o
funcionamento do estômago e fígado.
Funcho - Prevê cólicas e melhora a saúde do sistema digestivo, digestão
e evita a prisão de ventre.
Cominho - Estimula a digestão e outras funções do sistema digestivo e
diminui inchaço.

Erva príncipe - Com alto teor em antioxidantes ajuda a combater
a obesidade e desintoxica o corpo, aliviando a dor no estômago e a
insónia.
Menta - Um relaxante natural ajudando manter o teu sono tranquilo.
Cidreira - Calmante natural que permite a regeneração durante o sono.
Calmante natural que permite a regeneração durante o sono.
Lúpulo - Tem um efeito paliativo e ajuda-nos a dormir tranquilamente.

Ingrediente ativo

% por porção

Ingrediente ativo

% por porção

Chá verde picado

25 %

Casca de laranja moída

30 %

Urtiga picada

25 %

Menta picada

25 %

Dente-de-leão picado

25 %

Erva príncipe

20 %

Funcho picado

15 %

Cidreira picada

20 %

Sementes de cominho picadas

10 %

Lúpulo picado

5%

Preparação
Colocar uma saqueta numa chávena e verter água quente (70-80°).
Nunca usar água fervida. Deixar repousar durante, pelo menos, cinco
minutos. Usa uma saqueta por chávena.

Conservação
Conservar em temperatura inferior a 25ºC. Proteger da luz e da humidade.

Ingredientes
folhas de chá verde, folha de urtiga, dente-de-leão, funcho e sementes
de cominho.

Preparação
Colocar uma saqueta numa chávena e verter água quente (70-80°).
Nunca usar água fervida. Deixar repousar durante, pelo menos, cinco
minutos. Usa uma saqueta por chávena.

Conservação
Conservar em temperatura inferior a 25ºC. Proteger da luz e da humidade.

Ingredientes
casca de laranja, folhas de menta, erva príncipe, cidreira, lúpulo

Happy Enzymes

Slimbiotics
Conteúdo:

Conteúdo:

30 cápsulas
Para 10 dias de uso

30 cápsulas
Para 10 dias de uso

Probióticos - Garantem o equilíbrio intestinal
Topinambur - Ajuda com a perda de peso a aumenta o nível de energia
Chicória - Ajuda com a perda de peso e é uma ótima planta que
controla o apetite e assim também o teu peso.
Megaflora9 - Estimula o funcionamento das boas bactérias intestinais
o que ajuda com a digestão.
Ingredientes ativos

por 3 cápsulas

Megaflora 9

1110 mg
1,11 x 109 CFU/g

Extrato de topinambur

465 mg

Extrato de chicória

465 mg

Modo de tomar
A dose recomendada é de 1 cápsula 3 vezes por dia após a refeição

Contra-indicações
Consulte o médico antes de usar este produto, se fores alérgico ou
hipersensível a qualquer um dos seus ingredientes ou se tomas outros
medicamentos. Não utilizar em caso de gravidez ou lactação.

Avisos
Não exceder a dose diária recomendada. O suplemento alimentar não
pode substituir uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida
saudável o que é muito importante para uma boa saúde e bem-estar.

Conservação
Manter fora do alcance das crianças! Conservar em temperatura
inferior a 25ºC. Proteger da luz e da humidade.

Ingredientes
Gaflorobacterium lactis W52, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus
plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactobacillus lactis W19 ),
Extrato de raízes de topinambur (Helianthus tuberosus), extracto de raiz
de chicória (Cichorium intybus), anti-aglomerado: concentrado Arroz,
envelopes: hidroxipropilmetilcelulose

Kiwi - Contém muitas enzimas e fibras e favorece a digestão 24/7.
Digezyme - É uma combinação de diferentes enzimas de alta qualidade (amilase, lactase, celulase, lipase,
protease) que garantem uma digestão completa e melhora o uso de energia.
Papaia - A melhor fruta para reestabelecer uma digestão normal, pois contém papaina que descongestiona o
organismo.
Gengibre - Tem muitas virtudes. Além de tudo, reforça o tubo digestivo e estimula a decomposição dos
alimentos.
Cálcio - Ativa as enzimas digestivas e melhora a eficácia delas.

Modo de tomar

Ingredientes ativos

por 3 cápsulas

%VNR*

Extrato de kiwi

600mg

**

- actinidina

4500 AU

Cálcio

315 mg

39

Contra-indicações

Enzimas digestivas

150 mg

**

- amilase

3600 U

**

- peptidase

900 U

**

- lactase

600 U

**

- lipase

150 U

**

Consulte o médico antes de usar este
produto, se fores alérgico ou hipersensível
a qualquer um dos seus ingredientes ou se
tomas outros medicamentos. Não utilizar
em caso de gravidez ou lactação.

- celulase

30 U

**

Avisos

Extrato de gengibre

150 mg

**

suco de papaia, secado por pulverização

150 mg

**

- papaïna

900 USP U

**

Não exceder a dose diária recomendada. O
suplemento alimentar não pode substituir
uma dieta variada e equilibrada e um estilo
de vida saudável o que é muito importante
para uma boa saúde e bem-estar.

*VRN = valores de referência do nutriente

A dose diária recomendada é de 1
cápsulas 3 vezes por dia depois de
refeição.

Conservação
Manter fora do alcance das crianças! Conservar em temperatura inferior a 25ºC. Proteger da luz e da humidade.

Ingredientes
cálcio de pó de coral com 35% de cálcio, extrato de polpa de kiwi (Actinidia deliciosa) com 7500 UA / g de enzimas
digestivas obtidas por processo de fermentação com Aspergillus oryzae com 24 000 U / g de amilase , 6000 U
/ g de proteína, 4000 U / g de lactase, 1000 U / g de lipase e 200 U / g de celulase, extrato de raiz de gengibre
(Zingiber officinale) com 5% de gengiva, papaia(Carica papaya) secada por pulverização com 6 unidades USP / mg
de atividade (até 0,1% de lactose), antiaglomerante: concentrado Arroz, envelopes: hidroxipropilmetilcelulose

Cleanse Drink
Conteúdo:
10 saquetas
Para 10 dias de uso

O extrato de açaí - Quem não conhece a famosa frutinha da floresta amazónica e que chegou nos pratos de estrelas holywoodianas neste ano? O açaí contém muitos polifenóis que
logo iniciam a perda de peso. Além disso, é cientificamente provado que os ingredientes nesta fruta reduzem os sinais de envelhecimento.
Caramphenol® - Mistura dos melhores antioxidantes (extrato de chá verde, carambola e kiwi) que queimam calorias com muito eficácia e te ajudam a perder alguns quilos.
Baga de Sambugueiro - É uma planta incrível que ajuda a perder peso e limpar o organismo.
Cardo-mariano - O ingrediente principal desta planta presente no território português é silimarina. Esta planta tem as propriedades anti-inflamatórias, adstringente, digestivas e
diuréticas.
Dente-de-leão - Ajuda com a constipação ou digestão difícil e estimula a eliminação de toxinas do corpo.
Funcho - Alivia a cólica e melhora o funcionamento do sistema digestivo.
Ingrediente ativo

por saqueta

%VNR*

Extrato de chá verde,

500mg

**

carambola em pó e kiwi
- Vitamina C

85 mg

109,4

Extrato de baga de sabugueiro

500 mg

**

Extrato de cardo-mariano

500 mg

**

Extrato de dente-de-leão

500 mg

**

*VRN = valor de referência do nutriente

Modo de tomar
A dose recomendada diária é de uma saqueta diluída
num copo de água depois da refeição.

Contra-indicações
Consulte o médico antes de usar este produto, se
fores alérgico ou hipersensível a qualquer um dos seus
ingredientes ou se tomas outros medicamentos. Não
utilizar em caso de gravidez ou lactação.

Avisos
Não exceder a dose diária recomendada. O suplemento alimentar não pode substituir uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida saudável o que é muito importante para uma
boa saúde e bem-estar.

Conservação
Manter fora do alcance das crianças! Conservar em temperatura inferior a 25ºC. Proteger da luz e da humidade.

Ingredientes
maltodextrina, combinação de extrato de chá (Camellia sinensis), carambola (Averrhoa carambola) e kiwi (Actinidia chinensis) com 50-60% de polifosfolípidos, 34-40% de catequinas, 23-28% de
EGCG, 17-18 e amp; vitamina C e 1-3% de café, extrato de sabugueiro preto (Sambucus nigra), extrato de leite e cardo (Silybum marianum), extrato de dente-de-leão (Taraxacum officinale) com
3-5 Ácido clorogênico e 12% inulina, morango natural, estabilizador: beta-ciclodextrina, ajustador de pH: ácido cítrico, anti-aglomerado: concentrado de arroz, adoçante: sucralose.

