
Menţiuni de sănătate
Complexul de enzime digestive acţionează asupra unei mari varietăţi de 
compuși alimentari, îmbunătăţind digestia acestora.
Extractul de bilă bovină ușurează digestia grăsimilor, stimulând activitatea 
enzimelor digestive.
Pancreatina substituie enzimele digestive care lipsesc din organism și sunt 
necesare în digestia alimentelor complexe, permiţând asimilarea corectă a 
nutrienţilor esenţiali.

• Susţine sănătatea digestivă (Ghimbir) 
• Ajută la metabolizarea zahărului din sânge (Ghimbir).

Mod de utilizare
Copii peste 6 ani și adulţi: 1 capsulă în timpul mesei sau după masă.

A se consuma, de preferinţă, înainte de sfârșitul perioadei de 
valabilitate înscrisă pe ambalaj.
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Informaţii nutriţionale
Pancreatină din care:
• amilază 50.000 U/g*
• protează 50.000 U/g*
• lipază 4.000 U/g*

250mg

Extract de Bilă Bovină 50mg
Extract de Ghimbir
*Pentru enzime, cantitatea corespunzătoare unei capsule este exprimată în unităţi de
activitate enzimatică.

25mg

Enzime digestive din care:
• celulază 250 CU/g*
• glucoamilază 5 AGU/g*
• α-galactozidază  250 GalU/g*
• lactază 100 ALU/g*
• amilază  91.500 U/g*

70mg

Cantitate/capsulă

Ingrediente
Pancreatină (amilază, protează, lipază), capsulă (hidroxipropilmetilceluloză),
amidon de porumb (agent antiaglomerant), mix de enzime digestive 
(celulază, glucoamilază, α-galactozidază, lactază, amilază, protează, lipază,
invertază, bromelină), extract uscat de bilă bovină, extract uscat din 
rădăcină de Ghimbir (Zingiber officinale), săruri de magneziu ale acizilor 
grași și dioxid de siliciu (agenţi antiaglomeranţi).

Atenţie
A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. Suplimentele 
alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Contraindicat
copiilor sub 6 ani și persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele 
produsului. În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, utilizarea se 
face numai la recomandarea specialistului. A se păstra la loc uscat, ferit 
de lumină și căldură. 30 capsule vegetale

supliment alimentar
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• Pancreatină, Bilă Bovină și Ghimbir
• 9 Enzime digestive naturale
• Îmbunătăţește digestia 

și stimulează secreţia biliară

EnzimDigest• protează 8.750 U/g*
• lipază 26.250 U/g*
• invertază 200 SU/g*
• bromelină 12 GDU/g*


