NOTIFICAT DE SNPMAPS NR. 10665 / 2016
Deţinător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
ASIGURAŢI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT
Produs certi cat într-un sistem de management ISO9001; ISO14001; ISO22000
ASIGURAȚI-VĂ
CĂ SIGILIUL
ESTE INTACT
Cantitate
Netă: 30 g
Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:
®

COSMO PHARM

PREMIUM

14000 mg

SILIMARINA

Echivalent

30 tablete

Supliment alimentar

INGREDIENTE (1000 mg/tb.): celuloză microcristalină (agent de încărcare); extract 40-50:1
din fructe de Armurariu (Silybum marianum), echivalent a min. 14.000 mg pulbere din fructe, cu
min. 80% Silimarină, din care 30% Silibină; stearat de magneziu (agent antiaglomerant); hipromeloză (agent de glazurare). Nu conţine alergeni. Valori nutriționale: 4,47kj/1,07kcal.
Informaţii nutriţionale
Cant./tb %VNR*
Extract 40-50:1 din fructe de Armurariu
350 mg **
Silimarină
280 mg
Silibină
84 mg
*Valori Nutriţionale de Referinţă cf. Regulament 1169/2011; **Doza zilnică nu a fost stabilită.

Produsul conține: Silimarină. Silimarina susţine sănătatea
ficatului şi detoxifierea naturală a acestuia. Protejează structura
şi funcţiile ficatului, precum şi capacitatea de regenerare a
hepatocitelor, ajută la menţinerea nivelului normal al
colesterolului. Menţine secreţia şi eliminarea normală a bilei
reducând riscul de formare a calculilor renali. Protejează ficatul
împotriva distrugerilor produse de: grăsimi, alcool, medicamente hepatotoxice, expunere la poluanţi, coloranţi,
conservanţi, pesticide.
MOD DE UTILIZARE: 1 - 2 tablete pe zi, minimum 8 săptămâni,
după mese. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și

un mod de viaţă sănătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se
lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nerecomandat copiilor sub 3 ani, femeilor
gravide sau care alaptează, precum și tuturor persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului. Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista
variații organoleptice de la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.
CONDIŢII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

