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Finocarbo plus kapsu"ki 
w ka!dej kapsu"ce po 370 mg

W!giel ro"linny 87 mg
Fitokompleks z owoców kopru w#oskiego
(Foeniculum vulgare) 58 mg
standaryzowany na zawarto!" olejku eterycznego 2% 
Sproszkowane owoce kminku rzymskiego  
(Cuminum cyminum) 43,5 mg
standaryzowane na zawarto!" olejku eterycznego  
minimum 2%
Ekstrakt liofilizowany z kwiatów rumianku  
(Matricaria recutita) 43,5 mg
standaryzowany na zawarto!" flawonoidów 
apigeniny i jej pochodnych 1%
Sproszkowane owoce any$u gwia%dzistego 
(Illicium verum) 20,3 mg
standaryzowane na zawarto!" olejku 
eterycznego minimum 7%
Ekstrakt liofilizowany z li"ci melisy 
(Melissa officinalis) 14,5 mg
standaryzowany na zawarto!" kwasu rozmarynowego 14%
Sproszkowane owoce kminku zwyczajnego  
(Carum carvi) 14,5 mg
standaryzowane na zawarto!" olejku
eterycznego minimum 2,2%
Olejek eteryczny koprowy 2,9 mg
Olejek eteryczny mi!towy 2,9 mg
Olejek eteryczny majerankowy 2,9 mg
Kapsu#ka z $elatyny naturalnej 80 mg

Sollievo tabletki 
w ka!dej tabletce po 400 mg 

Fitokompleksy ca#kowite z:  
Li"cie senesu (Cassia angustifolia) 122 mg
Sok z aloesu (Aloe ferox) 91,7 mg
Korze& mniszka lekarskiego
(Taraxacum officinale) 91 mg
Korze& cykorii podró$nika  
(Cichorium intybus) 30,2 mg
Owoce kopru w#oskiego (Foeniculum vulgare) 27 mg
Owoce kminku zwyczajnego (Carum carvi) 23 mg
Owoce boldo (Peumus boldus) 7 mg
Owoce kminku rzymskiego (Cuminum cyminum) 6 mg
Olejek eteryczny z owoców kopru w#oskiego  
(Foeniculum vulgare) 0,3 mg
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Finocarbo plus
Preparat pomagaj!cy w usuwaniu wzd"#

Finocarbo plus kapsu#ki
Finocarbo plus jest preparatem zio$owym 
o unikalnej kompozycji zawieraj!cej           
w"giel ro%linny znany z w$a%ciwo%ci 
wch$aniania szkodliwych sk$adników
po&ywienia oraz kompleks ro%linnych 
ekstraktów z kopru w$oskiego,  
które pomagaj! absorbowa# i eliminowa# 
gazy jelitowe, usuwaj!c wzd"cia  
oraz uczucie pe$no%ci wyst"puj!ce po 
posi$kach.

Sollievo
Naturalny preparat stosowany w zaparciach

Sollievo tabletki
Sollievo jest preparatem zio$owym  
w 100% naturalnym, skutecznym, a za-
razem delikatnym, wspomagaj!cym wy-
pró&nianie poprzez wspieranie natural-
nych funkcji jelit.
Sk$adniki preparatu – li%cie senesu  
i aloes pomagaj! stymulowa# naturaln! 
perystaltyk" jelita grubego, a mniszek  
i boldo wspomagaj! naturalne procesy 
wypró&niania. Koper, kminek i kminek 
rzymski zapobiegaj! wzd"ciom i na-
pi"ciom w jelitach, a cykoria pomaga 
utrzyma# w zdrowiu uk$ad trawienny.

NATURALNE
NATURALNE ROZWI#ZANIA  

DLA PRZEWODU POKARMOWEGO

Suplement diety

Zawarto"' opakowania: 
30 kapsu"ek po 370 mg

Zawarto"' opakowania:  
30 tabletek po 400 mg


