MENTHOLAX
Supliment alimentar benefic pentru un tranzit intestinal sănătos
24 capsule moi
Ingrediente/Capsula: capsula (gelatină, soluţie de sorbitol, glicerol, etil hidroxibenzoat de sodiu, metil
hidroxibenzoat de sodiu, oxid brun de fier, oxid roşu de fier, oxid negru de fier), ulei esenţial din părţi
aeriene de Mentă (Mentha piperita) - 100 mg, ulei rafinat şi lecitină de soia (emulsifianţi), extract
purificat din frunze de Senna (Cassia senna) – 20 mg, ulei vegetal hidrogenat si ulei hidrogenat de soia
(emulsifianţi), ceară de albine (agent de ingroşare). Valoare nutriţională per capsulă: valoare energetică
1,75 kcal (7,352 kj); proteine 0,081g; glucide 0,025g; lipide 0,15g; sodiu 0,00006g.
Proprietăţi:
Senna (Cassia senna) înmoaie bolul fecal şi ajută la menţinerea unui tranzit intestinal sănătos.
Uleiul de mentă (Mentha piperita) împiedică formarea gazelor intestinale şi favorizează eliminarea
fiziologică a acestora.
MENTHOLAX se prezintă sub formă de capsule moi, enterosolubile, care se deschid direct la nivel
intestinal, unde substanţele conţinute îşi exercită efectul benefic asupra musculaturii intestinale.
Efectul benefic asupra tranzitului apare în mod normal după 6-12 ore de la administrare. De aceea, se
recomandă înghiţirea capsulelor MENTHOLAX în cursul serii, cu multă apă, pentru ca efectul sa apară
dimineaţa.
Mod de utilizare recomandat :
Adulţi: pentru utilizarea pe termen îndelungat se recomandă să se înceapă cu câte 1 capsulă de 3 ori pe
zi, înainte de mese, după care se poate reduce doza la 1-2 capsule pe zi, funcţie de răspunsul
organismului; pentru utilizarea ocazională se recomandă administrarea a 1-2 capsule seara.
Copii cu vârsta de peste 6 ani: 1 capsulă seara la culcare.
Ambalaj: Cutie cu 24 capsule moi enterosolubile, e 7,352 g.
Pastrare: A se păstra la temperatura camerei, ferit de umezeală, în ambalajul original.
Atenţionări: Produsul conţine ingrediente cu potenţial alergenic: derivate de soia. 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 şi vederea copiilor mici. A se consuma,
de preferinţă, inainte de sfârşitul: vezi data înscrisă pe ambalaj.
Importator: 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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