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• Susţine sănătatea și 
detoxifierea ficatului
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Cantitate/capsulă
Extract de Armurariu/ Milk thistle 
(*corespunzător la 1000mg fructe)

250mg
Informaţii nutriţionale Menţiuni de sănătate

• Hepatoprotector când se consumă produse care se oxidează 
la nivel hepatic

• Sprijină sănătatea ficatului
• Contribuie la protecţia ficatului și la potenţialul de detoxifiere 

al acestuia
• Ajută la menţinerea funcţiei hepatice și, în plus, promovează 

digestia și purificarea organismului.

Mod de utilizare: Câte 1 capsulă moale de 1 - 2 ori pe zi, în 
cure de cel puţin 3 luni.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârşitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.

Ingrediente: Ulei de soia (agent de încărcare), capsulă 
moale (gelatină, glicerină, apă purificată), extract 4:1 din 
fructe de Armurariu/ Milk thistle (Silybum marianum) 
corespunzător la 1000mg fructe, lecitină din soia (agent de 
îngroşare), ceară de albine (agent de îngroşare).

Caracteristici: Armurariul este folosit de peste 2000 de ani 
în medicina tradiţională pentru protejarea celulelor hepatice 
împotriva acumulării de toxine şi pentru eliminarea acestora.

Atenţie: A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi 
echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A nu se lăsa la 
îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat copiilor sub 
3 ani, persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului, femeilor în primul trimestru de sarcină, precum și în 
caz de chist ovarian, endometrită sau ciroză decompensată. A 
se utiliza cu prudenţă de femeile care alăptează, precum și de 
către persoanele cu diabet/ hipoglicemie. Poate interacţiona cu 
unele medicamente antiinfecţioase (Metronidazol) sau cu 
contraceptivele orale, la utilizare concomitentă. A se păstra la 
loc uscat, ferit de lumină și căldură. 
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