
BENEFICII ȘI CARACTERISTICI 

• ComforTone este un supliment alimentar vegetal
care oferă o combinație fantastică de ierburi și
uleiuri esențiale.

• Include fenicul și brusture care susțin sănătatea
sistemului digestiv.

Ia o capsulă de 4 ori pe zi. Bea cel puțin 2 litri de apă, pe toată 
perioada zilei, pentru cele mai bune rezultate.

INSTRUCȚIUNI

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă ești însărcinată, 
alăptezi, iei medicamente sau ai o afecțiune medicală, 
consultă un cadru medical înainte de folosirea acestui 
produs.  Acest produs conține scoarță de crușin 
american (Frangula purshiana). Citește și urmează 
instrucțiunile cu atenție. Nu utiliza acest produs dacă ai 
diaree.  Nu este indicat pentru utilizare pe termen lung; 
nu depăși 2 săptămâni. A nu se utiliza ca produs de 
slăbit.

Suplimentele alimentare nu sunt un substitut pentru o 
dietă variată și trebuie consumate ca parte a unei diete 
echilibrate și a unui stil de viață sănătos. A nu se depăși 
doza zilnică recomandată.

AVERTISMENTE

Semințe de fenicul (Foeniculum vulgare) (424.5 mg), 
coji de semințe de Psyllium (Plantago ovata), capsulă 
vegetală [hidroxipropil metilceluloză, apă], pudră de 
rădăcină de brusture (Arctium lappa) (324.5 mg), pudră 
de usturoi (Allium sativum), pudră de rădăcină de pălăria 
soarelui (Echinacea purpurea), tărâțe de orez, extract 
de rădăcină de rubarbă (Rheum officinale) (conține 
maltodextrină), pudră de rășină de balega diavolului 
(Ferula foetida), agent de gelifiere [pectină de mere], 
scoarță de crușin american (Rhamnus purshiana), 
extract de scoarță de dracilă (Berberis vulgaris) (conține 
maltodextrină), Agent anti-aglomerare [dioxid de siliciu], 
ulei de rășină de copaiba (Copaifera officinalis)*, ulei de 
rădăcină de ghimbir (Zingiber officinale)*, ulei de coji de 
tangerine (Citrus reticulata)*, ulei de semințe de anason 
(Pimpinella anisum)*, ulei de mentă de grădină (Mentha 
piperita)*, ulei de rozmarin (Rosmarinus officinalis)*, ulei 
de flori de mușețel german (Matricaria recutita)*

* Ulei esențial 100% pur

INGREDIENTE 

ComforTone este un supliment alimentar vegetal care oferă o 
combinație fantastică de ierburi și uleiuri esențiale. Conține 
fenicul și brusture, care susține sănătatea digestivă și starea 
generală de bine. ComforTone este plin de beneficii pe care le 
vei iubi.
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