
Apresentação
Frasco com 500ml

Caracterís�cas
Composição de 11 plantas que atua no equilíbrio da função
diges�va, ajudando a minimizar os efeitos nega�vos de uma dieta
irregular ou problemas relacionados com distúrbios nervosos.
O Alcaçuz tem uma ação an� ulcerosa e diges�va. A Alteia atua
como an�-inflamatório na mucosa gástrica e apresenta ação
reguladora do trânsito intes�nal. A Camomila é conhecida pela
sua ação an�espasmolí�ca e an�-inflamatória devido à presença
do camazuleno (substância química orgânica). O Anis estrelado
tem uma ação diges�va. O Funcho diminui os espasmos do trato
gastrointes�nal e em doses elevadas é emenagogo. A
Erva-Cidreira tem ação diges�va. A Vara-de-Ouro atua como
adstringente e an�-inflamatório. A Calêndula atua como
an�ssé�co e cicatrizante da mucosa gástrica. O Zimbro atua como
es�mulante do ape�te. A Ulmária atua na flatulência e na
hiperacidez gástrica. A Equinácea atua como an�-inflamatório e
como imunoes�mulador.

GASTRICOL-MECH®

SEM ÁLCOOL - SEM AÇÚCAR - SEM CONSERVANTES - SEM GLÚTEN

SUPLEMENTO ALIMENTAR

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

• Coadjuvante nas patologias gástricas (gastrite hipertrófica,

úlcera gástrica, úlcera duodenal, colite, cólon irritável), mesmo

nas de origem nervosa

• Refluxo gastroesofágico

• Azia

• Espasmos abdominais

• Dispepsia

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-se ao produto fechado e conservado corretamente. Conservar em local fresco e seco, e ao
abrigo 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 aconselhaa toma desteproduto durante agravidez ou amamen-
tação. Não u�lizar por períodos prolongados sem consultar um profissional de saúde. Não u�lizar em caso de
disfunção renal. 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 ummodo ou es�lo de vida saudável. O produto deve ser guardado fora do alcance e da vista das crianças.

Toma diária recomendada (TDR)
30ml, 1 a 2 vezes por dia, diluídos emmeio copo de água, antes das principais refeições.

Extrato fluido de plantas (70%):
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra L.)
Raiz de Alteia (Althaea officinalis L.)
Flor de Camomila (Matricaria chamomilla L.)
Fruto de Anis estrelado (Illicium verum Hook. f.)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Mill.)
Folha de Erva-Cidreira (Melissa officinalis L.)
Planta com flor de Vara-de-Ouro (Solidago virgaurea L.)
Flor de Calêndula (Calendula officinalis L.)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis L.)
Cimeira de Ulmária (Filipendula ulmaria (L.) Maxim)
Raiz de Equinácea (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)
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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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