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Fibro AMJ

™

DAY-TIME FORMULA

PORTUGUÊS

COM GLUCOSAMINA E VITAMINA B6
SUPLEMENTO ALIMENTAR
90 CÁPSULAS
PESO LÍQUIDO: 84,8 g
• O Magnésio contribui para uma função muscular
normal e para a manutenção dos ossos.
• A vitamina B6 contribui para a redução do
cansaço e da fadiga.
MODO DE UTILIZAÇÃO: Tomar três (1) cápsula
por dia com 240ml de líquido.
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Não
deve ser utilizado por crianças de idade inferior a 12 anos.
Consulte o seu médico ou farmacêutico em caso de ingestão
simultânea com medicamentos. Não utilize em caso de úlcera
gástrica ou duodenal ou de cálculos na vesícula.
Não ultrapassar a dose diária recomendada. Os suplementos
alimentares não devem ser utilizados como substitutos de
uma alimentação variada e de um estilo de vida saudável.

Informação Nutricional

Dose diária: Uma (1) cápsula
Doses por embalagem: 90
Quantidade por dose diária
Magnésio
66,7 mg
Vitamina B6
3,3 mg
Glucosamina
266,7 mg
Metilsulfonilmetano
100 mg
Cartilagem Bovina
74,1 mg
Hortelã-pimenta
60 mg
Boswellia serrata
23,3 mg
N-Acetil-L-Cisteína
5 mg
Bromelaína
4 mg
Semente de Uva
3,3 mg
L-Cisteína
3,3 mg
Garra do Diabo
1,7 mg
Ácido Alfa-lipóico
1,7 mg
*DDR: Dose Diária Recomendada

% DDR*
17%
238%
-

INGREDIENTES:
Cloridrato
INGREDIENTES
de glucosamina (caranguejo
de glucosamina (caranguejo e camarão
e camarãoCloridrato
(crustáceos)),
(crustáceos)),
ácido (ácido
málico), óxido ácido (ácido málico), óxido de magnésio,
de magnésio,
agente
agente
dederevestimento (gelatina), metilsulfonilmetano, pó
revestimento
(gelatina), bovina, pó de folha de hortelã – pimenta
de cartilagem
metilsulfonilmetano, pó de
x pimenta),
cartilagem(hortelã
bovina, pó
de folha extrato de resina de Boswellia serrata,
água,
agente
de hortelã-pimenta (Hortelã antiaglomerante (ácido esteárico), hortelã
– extrato
pimenta
(hortelã x pimenta), N-acetil-L-cisteína, aroma
x Pimenta),
de resina
de Boswellia
água,
de serrata,
hortelã-pimenta,
cloridrato de piridoxina, bromelaína,
agente antiaglomerante
(ácido de uva (Vitis vinifera), L-cisteína, extrato
extrato de semente
esteárico),deN-acetil-L-cisteína,
raiz de garra do diabo (Harpagophytum procumbens),
aroma de hortelã-pimenta,
ácido
alfa lipóico, e agente antiaglomerante (dióxido
cloridrato de piridoxina,
silício).
bromelína,deextrato
de semente
de uva (Vitis vinifera), L-cisteína,
extrato de raiz de garra do diabo
(Harpagophytum procumbens),
CÁPSULAS
ácido alfa lipóico, e agente BEM-ESTAR
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antiaglomerante (dióxido de
90
silício).
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OS PRODUTOS 4LIFE NÃO VISAM DIAGNOSTICAR, TRATAR, CURAR OU PREVENIR QUALQUER DOENÇA.
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