
CEMMUNIX
HERBAL
suplement diety

Receptura 11 ziołowych składników 
aktywnych. Przejrzysty skład, produkt 
w 100% naturalny, pozbawiony wszel-
kich sztucznych dodatków, barwni-
ków i stabilizatorów. Szklana butelka.
Spis treści ulotki:

1. W jakim celu stosuje się suple-
ment diety Cemmunix Herbal?

2. Jakie składniki zawiera suplement 
diety Cemmunix Herbal?

3. Działanie zawartych w preparacie 
ziół.

4. Wskazania do stosowania suple-
mentu diety Cemmunix Herbal.

5. Jak stosować suplement diety 
Cemmunix Herbal?

6. Jak przechowywać suplement 
diety Cemmunix Herbal?

7. Ważne informacje i ostrzeżenia.

W jakim celu stosuje się 
suplement diety Cemmunix 
Herbal?
Preparat Cemmunix Herbal polecany 
jest jako uzupełnienie codziennej diety.

Zawiera składniki roślinne wspierają-
ce układ odpornościowy, oddechowy 
i trawienny, które przyczyniają się do 
przywracania sił witalnych i regeneracji 
organizmu.
Dzięki zawartości witaminy C poma-
ga w prawidłowym funkcjonowaniu 
układu odpornościowego, ochronie 
komórek przed stresem oksydacyj-
nym oraz przyczynia się do zmniejsze-
nia uczucia zmęczenia i znużenia.

Jakie składniki ziołowe 
zawiera suplement diety 
Cemmunix Herbal?

1. Ekstrakt z owoców dzikiej róży
2. Ekstrakt z owoców jarzębiny
3. Ekstrakt z korzenia arcydzięgla
4. Ekstrakt z korzenia mniszka lekar-

skiego
5. Ekstrakt z korzenia lubczyku
6. Ekstrakt z kłącza perzu
7. Ekstrakt z kłącza pięciornika
8. Ekstrakt z kłącza tataraku
9. Ekstrakt z kwiatu wiązówki błotnej

10. Ekstrakt z liści borówki czernicy
11. Ekstrakt z ziela fiołka trójbarwnego

Wodny wyciąg ww. ziół połączony 
jest z przecierem z owoców aceroli 
standaryzowanym na zawartość wi-
taminy C oraz z zagęszczonym sokiem 
jabłkowym.

Działanie zawartych 
w preparacie ziół

1. Owoce dzikiej róży – dzięki za-
wartości witaminy C oraz związ-
ków flawonoidowych działających 
przeciwutleniająco stanowią 
wsparcie dla układu odpornościo-
wego oraz oddechowego. Wywie-

rają korzystny wpływ na układ mo-
czowy, wspomagają wydalniczą 
funkcję nerek.

2. Owoce jarzębiny – zapewniają 
wsparcie układu odpornościowe-
go, przyczyniając się do przywra-
cania sił witalnych organizmu.

3. Ziele fiołka trójbarwnego – przy-
czynia się do łagodzenia objawów 
podrażnienia górnych dróg odde-
chowych (gardła i krtani).

4. Korzeń arcydzięgla – wykazuje 
działanie ochronne na organizm. 
Przyczynia się do łagodzenia ob-
jawów podrażnienia górnych dróg 
oddechowych, w tym gardła i krtani.

5. Korzeń mniszka lekarskiego – wy-
kazuje działanie prebiotyczne, 
stanowiąc wsparcie dla mikrobio-
ty jelitowej. Przyczynia się do po-
budzenia apetytu i lepszej pracy 
układu pokarmowego.

6. Korzeń lubczyku – stanowi wspar-
cie czynności układu krwiono-
śnego oraz funkcji wydzielniczej 
nerek.

7. Kłącze perzu – wykazuje działanie 
wspierające metabolizm oraz diu-
rezę.

8. Kłącze pięciornika – stanowi 
wsparcie pracy jelit.

9. Kłącze tataraku – wspiera procesy 
trawienia, przyczynia się do pra-
widłowego funkcjonowania jelit, 
pomaga w utrzymaniu równowagi 
gastrycznej.

10. Kwiat wiązówki błotnej – stano-
wi wsparcie układu oddechowe-
go oraz w regeneracji organizmu 
i przywracaniu jego sił witalnych.



11. Liście borówki czernicy – wykazu-
ją właściwości antyoksydacyjne, 
stanowią wsparcie funkcjonowa-
nia układu pokarmowego. Wyka-
zują działanie ochronne dla błon 
śluzowych żołądka i jelita cienkie-
go, wpływają na tranzyt jelitowy. 
Dzięki zawartości flawonoidów 
oraz chromu wpływają na prawi-
dłowy metabolizm cukru we krwi.

Wskazania do stosowania 
suplementu diety Cemmunix 
Herbal.

Polecany:
 • jako wsparcie układu odpornościo-

wego,
 • jako wsparcie funkcjonowania 

układu oddechowego,
 • dla usprawnienia pracy przewodu 

pokarmowego i utrzymania prawi-
dłowej perystaltyki jelit,

 • dla odzyskania sił witalnych orga-
nizmu.

Jak stosować suplement diety 
Cemmunix Herbal?
Zalecana porcja dzienna: 2 razy dzien-
nie po 7,5 ml.
Nie przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Preparat nie 
może być stosowany jako substytut 
(zamiennik) zróżnicowanej diety. Przed 
użyciem należy każdorazowo wstrzą-
snąć. Osad pochodzenia naturalnego.

Jak przechowywać suplement 
diety Cemmunix Herbal?
Produkt przechowywać w oryginalnym 
opakowaniu, w temperaturze pokojo-

wej, w sposób niedostępny dla dzieci. 
Chronić przed bezpośrednim działa-
niem promieni słonecznych. Po otwar-
ciu przechowywać w lodówce. Spożyć 
w ciągu 30 dni od otwarcia butelki.

Ważne informacje i ostrzeżenia
Postać produktu: suplement diety 
w formie płynnej. Szklana butelka.
Ostrzeżenia: Nie stosować w przy-
padku uczulenia na którykolwiek ze 
składników preparatu. Nie należy prze-
kraczać zalecanej dziennej porcji do 
spożycia w ciągu dnia. Suplement die-
ty przeznaczony dla osób dorosłych. 
Produkt nie może być stosowany przez 
kobiety w okresie ciąży oraz karmienia.
Produkt nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. Jedno-
cześnie zalecamy zrównoważony spo-
sób żywienia i zdrowy tryb życia.
Bez dodatku cukru – zawiera natural-
nie występujące cukry.
Bez substancji konserwujących.

Wyprodukowano dla:
ADKLINIKA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością,
ul. Winorośli 2/2, 05-509 Józefosław
Strona marki: www.doktorlas.pl
Wsparcie: acebook.com/groups/
JelitaCentrumZdrowia

Wyprodukowano w Polsce.


