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Deep Blue™ Polyphenol Complex

• Ajută la menținerea sănătății inimii.* 

• Conține extracte de tămâie, turmeric, ceai verde, 
ghimbir, rodie și strugure (sămânță).

• Poate fi utilizat împreună cu Unguent Deep Blue sau 
amestec pentru calmarea disconfortulu Deep Blue.

• Capsule vegetale din HPMC fără lauril sulfat sodiu.

• Ajută la susținerea unei vieți cardiovasculare 
conștiente.*

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Denumirea mărcii Deep Blue™ reprezintă o susținere 
calmantă. Amestecul de uleiuri esențiale CPTG™ Grad 
Testat Pur Certificat, precum și unguentul, au oferit 
susținere multor persoane și prezintă încredere pentru 
utilizatorii acestuia. Doar un supliment ingerabil poate 
complementa beneficiile oferite la nivel topic ale liniei de 
produse Deep Blue.

UTILIZĂRI
• Deși reprezintă o completare benefică pentru rutina  

ta, suplimentele alimentare nu trebuie să înlocuiască  
o alimentație diversificată și echilibrată și un stil de 
viață sănătos.

• A se citi toate enunțurile de atenționare și avertizare 
înainte de utilizare.

• A nu se depăși porția recomandată.

INDICAŢII DE UTILIZARE 
Consumați 2 capsule pe zi împreună cu alimente; 1 capsulă 
dimineața și una seara.

PRECAUŢII 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se depăși doza 
zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu trebuie să 
înlocuiască o alimentație diversificată și echilibrată și un 
mod de viață sănătos. Femeile gravide sau care alăptează 
și persoanele care suferă de afecțiuni medicale cunoscute 
ar trebui să consulte un medic înainte de utilizare. 
Adresează-te medicului sau farmacistului dacă urmezi 
concomitent un tratament cu anticoagulante. Produsul nu 
este recomandat persoanelor care urmează un tratament 
cu anticoagulante. Nerecomandat copiilor cu vârsta sub 12 
ani. A se păstra la loc uscat și răcoros.

Ingrediente: Extract din rădăcină de ghimbir (Zingiber 
Officinale), extract din rădăcină de curcumă (Curcuma 
Longa), hipromeloză vegetală, extract de Boswellia 
serrata (rășină), extract din frunze de ceai verde 
(Camellia Sinensis), celuloză microcristalină, extract 
din fruct de rodie (Punica Granatum), extract din 
semințe de struguri (Vitis Vinifera), extract de 
Polygonum cuspidatum (rădăcină), stearat de 
magneziu, Silicat de calciu, dioxid de silicon, extract 
din frunze de mentă (Mentha Piperita), extract din 
semințe de chimen (Carum Carvi), maltodextrină.

Supliment alimentar cu iulișcă și tămâie, turmeric, ghimbir, ceai 
verde, rodie și extracte de strugure (sămânță)

*Aceste mențiuni de sănătate sunt încă în curs de decizie din partea UE și a EFSA.


