Digest Action Plus® é um suplemento alimentar a base de plantas com efeito benéfico sobre as
funções do fígado, vesícula e estômago, que apoiam amplamente a digestão dos nutrientes:
gorduras, hidratos de carbono e proteínas. Este produto resulta de vários extratos de plantas que
foram criteriosamente selecionadas, por forma a minimizar os efeitos resultantes de maus hábitos
alimentares, garantindo o correto funcionamento do sistema digestivo.
Suplemento Alimentar

A quem se destina?
Adultos, idosos e crianças com mais de 12 anos.

Quando usar?
Digest Action Plus® é utilizado nos sintomas de má digestão, pois os seus componentes
ajudam a regular o funcionamento do fígado e da vesícula biliar.
Os Comprimidos revestidos Digest Action Plus® contêm ingredientes que facilitam a
conversão de nutrientes essenciais, como gordura, hidratos de carbono e proteínas, em
compostos simples, tornando mais fácil a sua digestão.
Devido à natureza dos seus componentes, o produto é benéfico para retardar o processo
digestivo (a designada "digestão lenta"), especialmente depois de comer uma refeição
pesada.
Composição
DDR
1 Comprimido

DDR
2 Comprimidos

Extracto seco de Nabo Negro

200 mg

400 mg

Extracto seco de Alcachofra

35 mg

70 mg

Extracto seco de Curcuma

20 mg

40 mg

Extracto seco de Hortelã-Pimenta

15 mg

30 mg

Ingredientes

Apresentação
Embalagem de 20 Comprimidos
Os comprimidos são revestidos por película por forma a facilitarem a sua deglutição.

Saber mais
Alcachofra
É conhecida pelas suas propriedades de proteção e regeneração das células do fígado; é
também reconhecida a sua ação a nível da formação e eliminação da bílis.
Curcuma
É uma substancia versátil e tem uma longa história de uso na medicina ayurvédica para
o tratamento de problemas inflamatórios, tais como doença intestinal, pancreatite, artrite
crónica, bem como certos tipos de cancro.
Hortelã-Pimenta
Possui propriedades anti-espasmódicas e digestivas, pelo que é utilizada como adjuvante
no alívio dos espasmos digestivos e biliares.
Nabo Negro
Tem atividade hépato-biliar, estimula a produção e secreção da bílis (drenagem fígado)
e aumenta a contractilidade da vesícula biliar. é uma ajuda inestimável no fígado
congestionado, discinesia biliar, digestão lenta, inchaço, epigástrica, dispepsia,
eructação, diarreia e colite. As suas propriedades são uma excelente escolha para limpar
o corpo após um período de exposição ou ingestão de substâncias do metabolismo e
eliminação difícil. Geralmente em combinação com outros ingredientes como a
alcachofra é benéfico para o fígado e sistema digestivo e melhorar a capacidade de
resposta do organismo.

Instruções
Tomar 1 comprimido duas vezes ao dia às principais refeições. Em S.O.S tomar um
comprimido 30 minutos antes da refeição, com água ou com uma bebida fria. Não
mastigar. Não exceder a toma diária indicada. Não tomar em jejum.
Tal como com outros suplementos, a utilização por pessoas que sofram de cálculo biliar,
e por mulheres grávidas e lactantes exige a consulta de um médico.

