COLOMINT
Supliment alimentar cu ulei de menta
benefic pentru sanatatea tractului digestiv
24 capsule moi enterosolubile, e 6,9 g
Ingrediente (Compozitie): O capsula COLOMINT, avand greutatea totala de 288 mg, contine: 0,2 ml
(183 mg) ulei de menta (Mentha piperita); invelisul capsulei: gelifiant (gelatina), stabilizatori (sorbitol,
glicerol), conservanti (etil-hidroxibenzoat de sodiu, propil-hidroxibenzoat de sodiu), colorant (clorofilina
sodiu-cupru).
Valoare nutritionala per capsula: valoare energetica 2 kcal (7,097 Kj); proteine 0,077g; glucide 0,014g;
grasimi 0,15g; sodiu 0,00006g.
*Doza Zilnică Recomandată conform HG nr. 685/2009 pentru modificarea şi completarea HG nr. 106/2002
privind etichetarea alimentelor
Proprietăţi:
Capsulele COLOMINT contin ulei de menta obtinut din frunze de Mentha piperita. Uleiul de menta este
cunoscut ca avand proprietati antispastice, analgezice si anestezice locale, carminative (antiflatulente),
antiinfectioase (bactericide, antivirale, fungicide si vermicide), stimulente digestive (stomahice, pancreatostimulatoare, stimulatoare a secretiei biliare), antivomitive. In plus, uleiul de menta prin efectul carminativ
impiedica formarea gazelor intestinale si favorizeaza eliminarea acestora, ceea ce conduce la reducerea
balonarii si a disconfortului abdominal.
Fiind enterosolubile (sau altfel spus, gastrorezistente), capsulele de COLOMINT nu se dezintegreaza la
nivelul stomacului, ci se desfac numai cand ajung in interiorul intestinului, unde elibereaza uleiul de menta,
acesta determinand aici relaxarea muschilor netezi intestinali, in special cei ai colonului. Datorita acestor
proprietati, COLOMINT este benefic pentru sanatatea tractului digestiv.
Mod de utilizare recomandat :
Adulti: cate 1-2 capsule de trei ori pe zi , inainte de mese.
Copii cu varsta intre 12-17 ani: cate 1 capsula de trei ori pe zi , inainte de mese.
Ambalaj: Cutie cu 24 capsule moi enterosolubile.
Pastrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de umezeală.
Atenţionări: Produsul nu contine substante cu potential alergen. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o
dietă variată şi echilibrată şi un mod de viaţă sănătos. A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul
zilnic. A nu se lăsa la îndemâna si vederea copiilor mici. A nu se consuma după data de expirare înscrisă pe
ambalaj.
Producător: Pharco Pharmaceuticals, Alexandria-Cairo Desert Road, km. 31, Amriya, Alexandria, Egipt.
Importat de: S. C. Pharco Impex ’93 SRL Str. Coriolan Marcius nr. 23, sector 5, Bucureşti, România. Tel.
021-311.32.19; 021-311.32.21 Fax 021-311.32.58
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