
Apresentação
Frasco com 500 ml

Caracterís�cas
Composição de10 plantasque queatua nosdistúrbios doaparelho
diges�vo, em par�cular nos casos de flatulência, aerofagismos,
inchaço abdominal e dificuldades diges�vas com origem �sica e
psicológica.
O Anis atua como diges�vo e na flatulência. O Boldo tem uma
forte ação colagoga, aumenta a secreção da vesícula biliar,
permi�ndo uma melhor digestão. A Alcarávia atua nos problemas
diges�vos e nos problemas respiratórios associados e/ou
provocados por enfartamento.A China atuacomo hepatoprotetor.
O Funcho é um espasmolí�co do trato gastrointes�nal. O Zimbro
devido aos seus cons�tuintes amargos atua como diges�vo
reduzindo a formação de aerofagismos. O Alcaçuz reduz as
inflamações da mucosa gástrica. A Hortelã é es�muladora das
secreções gástricas. O Ruibarbo atua como laxante suave e
promove a limpeza do intes�no. O Dente-de-leão atua como
laxante suave devido à presença de inulina.

METEOR-MECH®

SEM ÁLCOOL - SEM AÇÚCAR - SEM CONSERVANTES - SEM GLÚTEN

SUPLEMENTO ALIMENTAR

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

• Inchaço abdominal.

• Problemas digestivos com aparecimento de flatulência e

aerofagismo.

• Dificuldades digestivas de origem física ou psicológica.

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 aoproduto fechadoe 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 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)
10 ml ou 20 ml diluídos em meio copo de água, após as refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar).

Extrato fluido de plantas (70%):
Fruto de Anis (Pimpinella anisum L.)
Folha de Boldo (Peumus boldus Molina)
Fruto de Alcarávia (Carum carvi L.)
Casca de China (Chinchona succirubra Pav.)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Fruto de Zimbro (Juniperus communis L.)
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra L.)
Folha de Hortelã (Mentha piperita L.)
Raiz de Ruibardo (Rheum palmatum var. Tanguticum Max)
Raiz de Dente-de-Leão (Taraxacum officinale (D.C.) Web.)
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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*

DECOTTOPIA®
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