
PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

• Um suplemento alimentar herbal que proporciona
uma fantástica combinação de ervas e óleos
essenciais

• Inclui funcho e bardana que podem apoiar
a saúde digestiva

Toma 1 cápsula, 4 vezes ao dia. Bebe pelo menos dois litros de 
água por dia para obter os melhores resultados.

INSTRUÇÕES

Manter fora do alcance das crianças. Se estiveres 
grávida ou em período de amamentação, se tiveres 
alguma condição médica ou estiveres a tomar algum 
tipo de medicamento, consulta um profissional de saúde 
antes de usar. Este produto contém casca de Frangula 
purshiana (Cáscara sagrada). Lê e segue as instruções 
com cuidado. Interrompe a utilização deste produto se 
tiveres diarreia. Não se destina a ser utilizado por longos 
períodos de tempo. Não deve ser utilizado durante mais 
de duas semanas. Não deve ser utilizado como um 
produto para perda de peso.

Os suplementos alimentares não devem ser utilizados 
como substitutos de uma dieta variada e devem 
consumir-se como parte de uma dieta equilibrada e 
um estilo de vida saudável. Não exceder a dose diária 
recomendada.

PRECAUÇÕES

Semente de Foeniculum vulgare (Funcho) (424,5 mg), 
casca de semente de Plantago ovata (Psílio), cápsula 
vegetal [Hidroxipropilmetilcelulose, água], pó de raiz 
de Arctium lappa (Bardana) (324,5 mg), pó de bulbo 
de Allium sativum (Alho), pó de raiz de Echinacea 
purpurea (Equinácea), farelo de arroz, extrato de raiz 
de Rheum officinale (Ruibarbo) [contém maltodextrina], 
pó de resina de Ferula foetida (Assa-fétida), agente 
gelificante [pectina de maçã], casca de Frangula 
purshiana (Cáscara sagrada), extrato de casca de raiz 
de Berberis vulgaris (Berberis) [contém maldextrina], 
agente antiaglomerante [dióxido de silício], óleo de 
resina de Copaifera officinalis* (Copaíba), óleo de 
raiz de Zingiber officinale* (Gengibre), óleo de casca 
de Citrus reticulata* (Tangerina), óleo de semente de 
Pimpinella anisum* (Anis), óleo de partes aéreas de 
Mentha piperita* (Hortelã-pimenta), óleo de partes 
aéreas de Rosmarinus officinalis* (Alecrim), óleo da flor 
de Matricaria recutita* (Camomila alemã).

* Óleo essencial 100% puro

INGREDIENTES

ComforTone é um suplemento alimentar herbal que proporciona 
uma fantástica combinação de ervas e óleos essenciais. Com 
funcho e bardana que podem apoiar o sistema digestivo e o 
bem-estar geral, ComforTone está cheio de benefícios que vais 
adorar.
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