
*O açúcar e o sal (sódio) presentes são 
provenientes de ingredientes de origem natural 
e real, não são portanto aditivos estranhos ao 
produto.
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Fabricado na União Europeia

DISTRIBUÍDO POR :
Stemtech França Sede da Europa

8 rue Ampère, 67720 Hoerdt
www.stemtech.com

Tel : 308 804 653 (ligação gratuita de um telefone fixo)

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO:
Não devem ser utilizados suplementos alimentares como substitutos 
para uma dieta variada, equilibrada e um estilo de vida saudável.
Guardar em local fresco e seco, não ultrapassar 30°, não refrigerar. 
Evitar uma longa exposição à umidade.

ADVERTÊNCIAS:
Tal como em qualquer suplemento alimentar, consulte sempre o 
seu profissional de saúde antes de consumir o produto caso esteja 
grávida ou a tentar engravidar, em período de amamentação, sob os 
cuidados de um médico ou a tomar medicação por prescrição. Manter 
fora do alcance das crianças. Não consumir se a proteção de plástico 
estiver danificada.

O produto não tem o objetivo de diagnosticar, tratar, curar nem 
prevenir nenhuma doença.

Lote nº/Consumir de preferência antes de:  Ver verso da embalagem

INOVAÇÃO • BEM ESTAR • PROSPERIDADE

COMPLEMENTO ALIMENTAR

® PESO LÍQUIDO: 65 G
90 CÁPSULAS

INGREDIENTES Quantidade por 
dose (mg) Conteúdo (%) 

Agente de revestimento 
(hidroxipropilcelulose) E464 375 17.2

Centela (Centella asiatica (L.) Urb. 
(=Hydrocotyle asiatica L.)) 325 14.9

Sarandi (Phyllanthus emblica L) 325 14.9

Limão (Citrus limon L. Brum.f.) 300 13.8
Agente de volume (celulose) 224.4 10.3
Proteases 200 9.2
Uva cultivada (Vitis vinifera L.) 150 6.9
Extrato de cúrcuma (Curcuma longa L.) 125 5.7
Cacau (Theobroma cacao L.) 75 3.4
Antiaglomerante (Dióxido de silicio) E 551 50.5 2.6
Extrato de groselha 25 1.1

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:

INSTRUÇÕES DE USO: 1-2 vezes por dia 45-60 minutos antes ou depois das refeições

Duas cápsulas por dose
O recipiente contém 30 doses

ENERGIA 7.95 Kcal
Glúcidos 1.883 g
Proteína 0.094 g
Sal* 6.525 g
Açúcar* 0.16 g
Gorduras

Gorduras 
saturadas

0.14 g
0.006 g

Indicação nutricional (por dose)


