Zengest TerraZyme™

Supliment alimentar cu enzime și extracte din plante

PAGINA CU INFORMAŢII DESPRE
PRODUS

DESCRIEREA PRODUSULUI
ZenGest TerraZymeTM este o combinație exclusivă de
enzime care sunt în general carente în alimentația
modernă. Terrazyme te va ajuta să te bucuri de beneficiile
unui regim alimentar sănătos, contribuind la asigurarea
aportului de substanțe nutritive necesare organismului.

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
Ia una până la trei capsule vegetale în timpul meselor.

PRECAUŢII

Ingrediente: Agent de încărcare: Maltodextrină, agent
de glazurare/stabilizator: hipromeloză, pudră de
chimen (Carum carvi) (sămânță), pudră de ghimbir
(Zingiber officinale) (rădăcină), pudră de mentă
(Mentha piperita) (frunză), agent antiaglomerare:
Celuloză microcristalină, amilază (Aspergillus oryzae),
HCl betaină, protează (Aspergillus oryzae), agent
antiaglomerare: dioxid de silicon, cărăuș: stearat de
magneziu, glucomilază (Aspergillus niger), lactază
(Aspergillus oryzae), cărăuș: dextroză, lipază
(Rhizopus oryzae), alfa-galactozidază (Aspergillus
niger), stabilizator: D-manitol, conservant: Benzoat de
sodiu, celulază (Trichoderma reesei), sucrază/
invertază Saccharomyces cerevisiae), papaină (Carica
papaya), conservant: Potassium sorbate, cărăuș:
Carbonat de calciu protează (Aspergillus melleus),
cărăuș: gluconat de calciu.

BENEFICII PRIMARE
• Capsule vegetale din HPMC fără lauril sulfat sodiu.

Femeile gravide sau care alăptează și persoanele care
suferă de afecțiuni medicale cunoscute trebuie să consulte
un medic înainte de administrarea de suplimente alimentare.
Nu conține grâu, lapte sau gluten. A se păstra la loc uscat
și răcoros.

Informații despre suplimentul alimentar
Dimensiune porție: 3 de capsule
Porții per flacon: 30
Cantitate per porție

% VZ

Protează (Aspergillus)

75.000 HUT

**

Papaină (Papaya)

30.000 USP

**

Amilază (Aspergillus)

24.000 SKB

**

Lactază (Aspergillus)

1.500 ALU

**

Lipază (Rhizopus)

1.200 FIP

**

Alfa-galactozidază (Aspergillus)

450 GALU

**

Celulază (Trichoderma)

375 CU

**

Sucrază (Saccharomyces)

300 SU

**

HCl betaină

60 mg

**

Glucoamilază (Aspergillus)

30 AG

**

Amestec de enzime anti-gluten
(Aspergillus)

6 mg

**

Amestec dōTERRA Tummy Tamer™:
mentă (frunză), ghimbir (rădăcină),
chimen (sămânță)

150 mg

**

** Valoarea zilnică (VZ) nu a fost stabilită.
Alte ingrediente: hipromeloză vegetală, celuloză vegetală, stearat de magneziu,
dioxid de siliciu
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