
Suplement i pajisur me aplikator i 
favorshëm për të ndihmuar 
shqetësimet hemorroidale.

Mënyra e përdorimit
Për përdorim korrekt të POMATA E është e domosdoshme që 
të pastrohet tërësisht sipërfaqja që do të trajtohet para se të 
aplikohet, pastaj të aplikoni sasinë e kërkuar të produktit 
duke përdorur aplikatorin e duhur që do të vendoset në tub. 
Përsëriteni trajtimin 3-4 herë në ditë. Është e këshillueshme 
që të lani plotësisht aplikatorin me ujë të nxehtë dhe sapun 
pas cdo perdorimi te tij.

Përbërësit:
Estratti di: Zucca (Cucurbita pepo), Quercia (Quercus robur), 
Ippocastano (Aesculus hippocastanum), Amamelide 
(Hamamelis virginiana), Salvia (Salvia officinalis), Menta 
piperita (Mentha piperita) e Olivo (Olea europaea); Cera 
d’api, Imidazolidinilurea.

Shtojcë ushqimore e bazuar në 
liqurizia, kardamom dhe finok, të 
dobishme për nxitjen e proceseve të 
tretjes që shpesh shkaktojnë halitozë.

Mënyra e përdorimit
Merrni 2 tableta në ditë, pas ngrënies ose sipas nevojës, 
duke i përtypur ato.

Përbërësit:
Clorofilla da Alga clorella tallo polvere micronizzata, Liquirizia 
radice estratto, Cardamomo frutti estratto secco, Eucalipto 
olio essenziale, Finocchio olio essenziale.

Zgjidhje të shpejta 
dhe natyrale!
Për shqetësimet tuaja gastrointestinale.
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Shtojcë Ushqimore për të 
parandaluar aciditetin që i atribohet 
gjendjeve të tilla si:
gastrite, gastralgjite dhe fluksin 
gastro-esofagal.

Mënyra e përdorimit
E këshillueshme që të merrni 2-3 tableta në ditë, duke i 
përtypur.

Përbërësit
Magnesio idrossido, Propolfenol® (estratto di Propoli), 
Mastice di Chios resina estratto secco, Aloe gel fogliare 
estratto atomizzato, Menta piperita foglie olio essenziale.

Përbërësit:
Inulina, alfaGOS (alfa-glucoligosaccaridi), 
Miscela Ferment-Flor Plus® 
(Lactobacillus plantarum 14D, 
Bifidobacterium a. lactis Bi1, 
Lactobacillus rhamnosus LR1, 
Lactobacillus acidophilus LA1), Vitamine 
del gruppo B (Calcio pantotenato (Vit. 
B5), Piridossina cloridrato (Vit. B6), 
Riboflavina (Vit. B2), Tiamina cloridrato 
(Vit. B1), Acido folico (Vit. B9), 
Cianocobalamina (Vit. B12)).

Përbërësit:
Carbone at t ivo,  F inocchio f rut to 
estrat to secco, Anice verde frut to 
estrat to secco, Angel ica radice 
estrat to secco, Mel issa fogl ie 
estrat to secco, Bromel ina,  Ananas 
gambo estrat to secco, Carvi  f rut to 
polvere,  Genziana radice estrat to 
secco, Lactobaci l lus acidophi lus 
LA1.

Probiotik formuluar për të 
ndihmuar ribalancimin e 
florës bakteriale.

Mënyra e përdorimit
Ne rekomandojmë marrjen e 1-2 kapsula 
në ditë me shumë ujë; në rastin e terapisë 
me antibiotik shoqërues

Shtesë ushqimore me bazë 
karbon aktiv, enzimë dhe 
ekstrakte carminative (Anise 
Green, Kopër, Angelica, 
Carvi, Melissa dhe Gentian).

Mënyra e përdorimit
Ne rekomandojmë marr jen e 2-3 
kapsula në di të,  pas vakt i t  
kryesor,  me shumë ujë.

Shtojcë dietetike e kripërave 
minerale alkaline dhe ekstrakte 
bimore me liqurizia, të dobishme 
për mirëqenien e stomakut dhe 
funksionit të tretjes.

Mënyra e përdorimit
Merrni 1 deri në 2 tableta në ditë, duke i përtypur.

Përbërësit:
Calcio corallino fossile, Liquirizia radice estratto, Magnesio 
idrossido, Acido alginico, Sodio bicarbonato, Malva fiori e 
foglie polvere, Camomilla fiori estratto secco.
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