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Comprimate masticabile

• Comprimat de carbonat de calciu îmbogățit cu 
amestec de susținere ZenGest, care conține uleiuri 
esențiale de ghimbir, fenicul, coriandru (sămânță), 
mentă și altele.

• Ajută la susținerea digestiei.*

• Contribuie la funcționarea normală a tractului 
intestinal.*

• Sprijină ficatul și funcția biliară.*

• Contribuie la stimularea producției de lichide 
corporale digestive.*

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Acest amestec ZenGestTM incredibil de eficace este 
disponibil sub formă de comprimate masticabile practice! 

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 
A se administra un comprimat masticabil pe zi.

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.

Ingrediente: Îndulcitori (xilitol**, izomalt**, 
glicozidă de stevie), carbonat de calciu agent de 
îngroșare (Gumă de acacia), agent antiaglomerant 
(dioxid de siliciu), ulei de anason (Illicium verum), 
agent antiaglomerant (Stearat de magneziu), ulei de 
mentă, ulei de ghimbir (rădăcină), ulei de chimen 
(sămânță), ulei de coriandru (sămânță), ulei de 
tarhon (plantă), ulei de fenicul (sămânță).

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

**Consumul excesiv poate avea efecte laxative.


