
Apresentação
Frasco com 500ml

Caracterís�cas
Composição de 12 plantas que atua especificamente na
eliminação dos líquidos que se acumulam em excesso no
organismo.
O Espargo, a Bétula, o Milho, o Dente-de-leão, o Funcho (em
especial a sua raiz), o Sabugueiro (também com suave ação
laxante) e a Uva-ursina (também adstringente, pela presença de
flavonoides na sua composição), apresentam uma ação diuré�ca.
A Cavalinha, a Bétula e a Grama apresentam ação
remineralizante, extremamente importante quando se aumenta
a diurese. O Cipreste tem uma ação vasoprotetora, ajudando à
irrigação sanguínea dosmembros inferiores, evitandoo edema, e
é coadjuvante na diurese. O Hibisco atua como depurador
hepá�co, regulariza as funções renais e hepá�ca e ajuda na
obs�pação. O Anis não apresenta qualquer ação nesta
composição, tendo sido apenas adicionado para adocicar e
reduzir o sabor amargo dos restantes extratos.

DIUR-MECH®

SEM ÁLCOOL - SEM AÇÚCAR - SEM CONSERVANTES - SEM GLÚTEN

SUPLEMENTO ALIMENTAR

GIANLUCA MECH SpA – DECOTTOPIA® – GIANLUCA MECH SpA – DECOTTOPIA® – GIANLUCA MECH SpA – DECOTTOPIA®

• Para eliminação de líquidos em excesso

• Coadjuvante nos regimes de emagrecimento (eliminação

de toxinas)

• Níveis de tensão arterial alterados

• Cistite

• Pedras nos rins (não agudas)

• Celulite

Indicações



Advertências
Podem ocorrer situações de variação de cor, sabor ou formação de sedimentos, que se devem ao facto de este
produto conter ingredientes de origem vegetal. Estas alterações não influenciam a qualidade do produto. Produto
sujeito a depósito. Agitar antes de usar. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. O prazo mínimo de
conservação refere-seao produtofechado econservado corretamente.Conservar emlocal frescoe seco,e aoabrigo
da luz. Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias. Não é aconselhado a toma deste
produto por crianças e adolescentes. Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Não u�lizar por períodos prolongados sem consultar um profissional de saúde. Não recomendado em caso de
hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos cons�tuintes da formulação. Os Suplementos Alimentares não são
subs�tutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem de um modo ou es�lo de vida saudável. O produto
deve ser guardado fora do alcance e da vista das crianças.

Toma diária recomendada (TDR)
30 a 60 ml diluídos em 1,5 litros de água e beber durante o dia.

Extrato fluido de plantas (70%):
Planta Cavalinha (Equisetum arvense L.)
Raiz de Espargos (Asparagus officinalis L.)
Folha de Bétula (Betula pendula Roth.)
Bagas de Cipreste (Cupressus sempervirens L.)
Rizoma de Grama-Francesa (Agropyron repens (L.) Beauv.)
Estigma de Milho (Zea mays L.)
Raiz de Dente-de-Leão (Taraxacum officinale (D.C.) Web.)
Folha de Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi L.)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Flor de Sabugueiro (Sambucus nigra L.)
Flor de Hibisco (Hibicus sabdariffa L.)
Fruto de Anis (Pimpinella anisum L.)
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Ingredientes

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

Água, aroma, corante ( caramelo simples)

30ml
TDR

60ml
TDR %VRN*
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