
Ceai verde - Protejează împotriva bolilor, antixodiant, previne 
îmbătrânirea prematură și promovează pierderea în greutate

Instrucțiuni de utilizare
Pentru prepararea ceaiurilor Tummy Tea Tox nu utilizați niciodată apă 
în fierbere! Introduceți un plic de ceai într-o ceașcă de ceai, turnați peste 
apă la temperatura de circa 70-80 grade și așteptați  5 minute până la 
consumare. 

Depozitare
Depozitați în spațiu uscat la temperatura camerei.

Ingrediente
Frunze de ceai verde, frunze de urzică, păpădie, anason,
semințe de chimen.

20 plicuri de ceai
Suficient pentru 20 zile

Urzică - Promovează vitalitatea organismului, contribuie la creșterea 
nivelului de energie

Păpădie - Contribuie la detoxifierea tractului digestiv și la o 
funcționare mai bună a stomacului și ficatului

Anason - Previne durerile abdominale  și promovează un tract digestiv 
sănătos

Chimen - Promovează o digestie mai bună și previne balonarea

Calciu - Activează enzimele digestive și crește eficiența acestora

Daily Kick Tea

Pachet:

Ingrediente active % în formula finală

Ceai verde                                                      

Anason 

Semințe de anason                                        

Semințe de chimen                                        

Frunze de mentă                                            

Calciu (sub formă de carbonat 
de calciu)    

40%

15%

15%

15%

15%

445 mg

Coajă de portocală - Este benefică în procesul de slăbire și stimulează 
digestia. Bogată în vitamina C și A protejează sistemul imunitar. 

Instrucțiuni de utilizare
Pentru prepararea ceaiurilor Tummy Tea Tox nu utilizați niciodată apă 
în fierbere! Introduceți un plic de ceai într-o ceașcă de ceai, turnați peste 
apă la temperatura de circa 70-80 grade și așteptați  5 minute până la 
consumare. 

Depozitare
Depozitați în spațiu uscat la temperatura camerei.

Ingrediente
Coajă de portocală, frunze de mentă, lemon grass, frunze de melisa, 
muguri de hamei

20 plicuri de ceai
Suficient pentru 20 zile

Lemon grass - Are conținut ridicat de antioxidanți, contribuie la 
detoxifiere și elimină balonarea

Frunze de mentă - Contribuie la un somn liniștit

Melisa - Asigură regenerarea în timpul somnului

Hamei - Promovează un somn odihnitor

Sleep Tight Tea 

Pachet:

Ingrediente active % în formula finală

Coajă de portocală

Hamei*                                                        

Melisa

Lemon grass                                                  

30%

25%

25%

20%



Probiotice - Pentru o floră intestinală echilibrată

Instrucțiuni de utilizare
Doza zilinică recomandată este de 1 capsulă de 3 ori pe zi cu 200 ml de 
apă, după mese.

VNR- valori nutriționale 
de referință
Doza zilinică recomandată este 
de 1 capsulă de 3 ori pe zi cu 200 
ml de apă, după mese.

Atenționări
Dacă sunteți hipersensibilă la orice 
component al acestui produs, 
înainte de utilizare consultați 
medicul. Acest produs nu este 
recomandat dacă sunteți însărcinată 
sau alăptați. 

Anunț important
Doza zilnică recomandată nu trebuie 
depășită. Suplimentele alimentare 
nu sunt un substituit pentru o dietă 
echilibrată și variată. Este important 
să aveți o alimentație variată și 
echilibrată și un stil de viață sănătos.

Depozitare
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Depozitați într-un loc întunecat, uscat, la temperaturi mai mici de  +25

Ingrediente
Calciu din corali sub formă de pudră cu 35%  calciu, extract din pulpă de kiwi cu  7500 AU/g actinidină, 
enzime digestive cu rol în procesul de fermentație cu Aspergillus oryzae z 24000 U/g amilaze, 6000 U/g 
proteaze, 4000 U/g lactaze, 1000 U/g lipaze in 200 U/g celulaze, extract din rădăcină de ghimbir cu 5% 
gingerol, extract din concentrat de papaya cu 6 USP unit/mg papaină cu activitate proteolitică (max. 0.1% 
lactoză), agent antiaglomerare: concentrat de orez, capsule: hidroxipropil metilceluloză

Atenționări
Dacă sunteți hipersensibil la orice component al acestui produs, înainte 
de utilizare consultați medicul. Acest produs nu este recomandat dacă 
sunteți însărcinată sau alăptați. 

Anunț important
Doza zilnică recomandată nu trebuie depășită. Suplimentele 
alimentare nu sunt un substituit pentru o dietă echilibrată și variată. 
Este important să aveți o alimentație variată și echilibrată și un stil de 
viață sănătos.

Depozitare
A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Depozitați într-un loc întunecat, uscat, 
la temperaturi mai mici de  +25

Ingrediente
Megaflora 9 sub formă de praf (culturi de bacterii: Bifidobacterium 
lactis W51 (2x), Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium 
W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei 
W20, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, 
Lactococcus lactis W19), extract de rădăcină de topinambur, extract 
de rădăcină de cicoare, agent antiaglomerare: concentrat de orez, 
capsule: hidroxipropil metilceluloza.

30 capsule
Suficiente pentru 10 zile

Topinambur - Controlează greutatea corporală

Cicoare - Excelent ajutor în procesul de slăbire

Megaflora 9 - Activează bacteriile bune din intestin, contribuie la 
îmbunătățirea digestiei

Slimbiotics

Pachet:

Ingrediente active                            în 3 capsule

Megaflora 9

Extract din topinambur

Extract de cicoare                              

1110 mg

1,11 x 109 CFU/g

465 mg

465 mg

Kiwi - Conține enzime digestive naturale și fibre care contribuie la o digestie excelentă

30 capsule
Suficiente pentru 10 zile

DigeZyme TM - Amestec de enzime de înaltă calitate (amilază, lactază, celulază, lipază și protează), care 
asigură o digestie bună a hranei și cresc nivelul de energie.

Papaya - Cel mai bun fruct care promovează o digestie bună, conține enzima papaină, care activează 
sistemul digestiv

Ghimbir - Întărește sistemul digestiv și îi crește capacitatea de digestie

Calciu - Activează enzimele digestive și le crește eficacitatea

Happy Enzymes

Pachet:

Ingrediente active                                  În 3 capsule                                          %DZR*

Extract de kiwi                                  
- Actinidină 

Calciu

Enzime digestive                              
- Amilază
- Protează
- Lactază
- Lipază 
- Celulază

- Extract ghimbir                                

Extract din suc concentrat de papaya        
- Papaină 

600mg
4500 AU

315 mg

150 mg
3600 U
900 U
600 U
150 U
30 U

150 mg

150 mg
900 USP U

**

39

**
**
**
**
**
**

**

**
**

*VNR- valori nutriționale de referință



Extract din fructe de acai - Conțin polifenoli, care contribuie la arderea grăsimilor și mențin tinerețea

Instrucțiuni de utilizare
Doza zilinică recomandată este de 1 plic într-un pahar cu apă după masă. Pentru prepararea ceaiurilor Tummy Tea Tox nu utilizați 
niciodată apă fierbinte! Introduceți un plic de ceai într-o ceașcă, turnați peste apă la temperatura de circa 70-80 grade și așteptați 5 
minute până la consumare.

Depozitare
Depozitați într-un loc întunecat, uscat, la temperaturi mai mici de  +25

Ingrediente
Frunze de ceai verde, frunze de urzica, papadie, fenicul dulce, semințe de chimen.

Suficiente pentru 10 zile

Caramphenol - Amestec de antixoidanți de top (ceai verde, carambola și kiwi) care promovează arderea caloriilor și procesul de slăbire

Fructe de soc negru - Contribuie la detoxifierea corpului și pierderea în greutate

Anason - Elimină crampele abdominale și promovează sănătatea tractului digestiv

Armurariu - Detoxifiază ficatul și contribuie la eliminarea toxinelor din corp

Păpădie - Elimină toxinele, promovează o digestie sănătoasă și contribuie la detoxifierea întregului corp

Cleanse Drink
Pachet:

Ingrediente active % în formula finală %DZR*

Extract de ceai, carambola sub
formă de pudră și extract de kiwi

- Vitamina C

Extract de soc negru                                           

Extract de armurariu                                         

Extract din păpădie                                          

500mg

87,5 mg

500 mg

500 mg

500 mg

**

109,4

**

**

**

*DZR= doza zilnică recomandată


