
DUAL BIACTIVE D-TOX 
Συμπλήρωμα διατροφής με ένζυμα, ινουλίνη, γλουταμίνη και βότανα 

Σύνθεση ανά ημερήσια δόση (1 κάψουλα 850 mg):  calcium carbonate, 
hydroxypropyl methyl cellulose, turmeric rhizome extract (curcuma longa l.), l-
glutamine, inulin, aloe leaf powder (aloe ferox mill.), fennel fruit extract 
(foeniculum vulgare mill.), megaflora-9 (Bifidobacterium lactis, enterococcus 
faecium, lactobacillus acidophilus, lactobacillus paracasei, lactobacillus 
plantarum, lactobacillus salivarius, lactobacillus lactis), enzyme mixture 
(amylase, cellulase, papain, lipase, lactase), plantago seed powder (plantago 
ovata forssk.), extract of artichoke leaves (Cynara scolymus l.), extract from 
aerial parts of fumaria (fumaria officinalis l.); dandelion root extract (taraxacum 
officinale web.), burdock root extract (Actium lappa l.), d-alpha-tocopherol 
(vitamin E, 6 mg 50% NRV*), magnesium stearate, micro crystalline cellulose, 
calcium d-pantothenate (vitamin B5, 3 mg 50% NRV*), silicon dioxide, 
pyridoxine hydrochloride (vitamin B6, 0.70 mg 50% NRV*), riboflavin (vitamin 
B2, 0.70 mg (50% NRV*), thiamine (vitamin B1, 0.55 mg (50% NRV*), folic acid 
(vitamin B9, 0.10 mg 50% NRV*)             *NRV=ΔΤΑ = Διατροφικές Τιμές 
Αναφοράς  

Συνιστώμενη  ημερήσια κατανάλωση (δόση) : 
Λαμβάνετε μία κάψουλα το πρωί με 1 γεμάτο ποτήρι  νερό. 

Προειδοποιήσεις: 
Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.Τα 

συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας.Το προϊόν αυτό δεν 
προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. 
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό 
φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Δεν είναι 
κατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Εάν λαμβάνετε 
αντιπηκτικά παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας 
πριν τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η 
υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει εντερικές διαταραχές. 
Αποφύγετε τη χρήση παράλληλα με φάρμακα και άλλα συμπληρώματα 
διατροφής που βασίζονται στις ίνες. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά 
παιδιά,   σε χώρο στεγνό και δροσερό 

Αρ. Πρωτοκ. Γνωστ. ΕΟΦ: 121054/2019 
Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας 

κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ 
Επωνυμία, Δ/νση, Τηλ. Υπεύθυνου  

ΤΕΛΕΣΤΑΡ ΝΤΑΙΡΕΚΤ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε.  
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 74,   54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ           ΤΗΛ 2310290601 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:  210 7793777 
Περιέχει  30 κάψουλες   

 


