
FLORALINE

Apresentação
Embalagem de 60 cápsulas

S U P L EM ENTO A L I M E NTA R

Indicações
Combate as intoxicações intestinais e as suas consequências

sob a forma de inflamação e infecção.

Reposição da flora intestinal após antibioterapia.

Regulariza suavemente o trânsito intestinal.

Não irrita a mucosa intestinal.

Colite e infecções do trato geniturinário.

Toma diária recomendada (TDR)
1 Cápsula, 2 vezes por dia, às refeições, com bastante água
( evitar bebidas quentes).

Características
Gengibre
É utilizado como antivertiginoso e anti-hemético. Trata-se de

um anti-séptico intestinal que evita o aparecimento de gases

(meteorismo), cólicas e diarreia.

Açafrão
Protege o fígado de toxinas, inibe a proliferação intestinal de

bactérias patogénicas e funciona como agente

anti-inflamatório.

FOS
Os Fruto-oligossacáridos são dotados de propriedades

bifidogénicas, que aumentam e favorecem a multiplicação de

bifidobactérias e outros microrganismos benéficos ao intestino.

As bactérias do género Lactobacillus e os Bifidobacterium

fazem parte da flora intestinal, gerando um meio ácido no

ecossistema intestinal que impede a sobrevivência de

microrganismos patogénicos. Adicionalmente reforçam o

intestino contra todas as agressões microbianas, micóticas,

tóxicas e medicamentosas.

Recomendações
Não deve ser excedida a toma diária indicada.

Os suplementos alimentares não são substitutos de um regime

alimentar variado e equilibrado nem de um modo de vida

saudável.

Conservar na embalagem original protegida da luz, em local

seco e a temperatura inferior a 25°C.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

O uso seguro durante a gravidez e amamentação não foi

estabelecido. Na ausência de dados suficientes, o uso durante

estes períodos não é recomendado.

O produto não deve ser utilizado no caso de hipersensibilidade

ou alergia a qualquer um dos constituintes da formulação.

Ingredientes

Extrato de Gengibre
(Zingiber officinale padronizado
a 6% de Gingerol)

-150 mg 300 mg

-300 mg150 mg
Extrato de Açafrão da Terra
(Curcuma longa padronizado
a 5% de Curcumina)

-
300 mg150 mgFOS (Fruto-oligossacáridos)

-20 mg10 mg
Bifidobacterium
(1 milhão de UFC/g)

-
20 mg10 mgLactobacillus acidophilus

(10milhões de UFC/g)

Antiaglomerantes: Celulose microcristalina, Dióxido de silício.

Por
1 Cápsula

TDR
(2 Cápsulas) % VRN*

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (EU) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de outubro de 2011.

Cápsula: Gelatina, Dióxido de Titânio (Corante).


