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ETYKIETA SUPLEMENTU DIETY DETOXYN 

DETOXYN 
SUPLEMENT DIETY 

60 kapsułek / 720 mg 

Detoxyn to wieloskładnikowy suplement diety wspomagający naturalne procesy oczyszczające 

organizm. Zawiera gorzknik kanadyjski, katechiny z zielonej herbaty oraz czosnek pospolity, które 

zmniejszają ilości potencjalnie patogennych mikroorganizmów przewodu pokarmowego. Produkt 

przyczynia się do utrzymania świeżego oddechu ze względu na zawarty w nim tymianek oraz pomaga 

w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby dzięki cholinie. Dodatkowo wspomaga także detoksykację 

organizmu i przemianę substancji ksenobiotycznych oraz przyczynia się do naturalnej ochrony przed 

mikroorganizmami dzięki zawartości aloesu zwyczajnego. 
 

PL 2 kapsułki 

Cholina 180,00 mg 

Kompleks enzymów DigeZyme®, w tym: 
alfa amylaza 

neutralna proteaza 
celulaza 
laktaza 

lipaza 

150,00 mg 
3600 U 

900 U 
30 U 

600 U 

150 U 

Ekstrakt z korzenia gorzknika kanadyjskiego 100,00 mg 

Ekstrakt z liści tymianku właściwego 100,00 mg 

Ekstrakt z liści zielonej herbaty [70% katechin] 80,00 mg 

Ekstrakt z liści mięty pieprzowej 80,00 mg 

Ekstrakt z główek czosnku pospolitego [6%  allicyny, 3% alliiny] 50,00 mg 
Ekstrakt z kory cynamonowca wonnego 50,00 mg 

Ekstrakt z kłącza ostryżu długiego [90%  kurkuminoidów] 50,00 mg 

Ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego 20,00 mg 

Ekstrakt z owoców pieprzu czarnego [95%  piperyny] – BioPerine® 5,00 mg 
 

SKŁADNIKI: Dwuwinian choliny; otoczka kapsułki – hydroksypropylometyloceluloza; kompleks 

enzymów trawiennych DigeZyme® [alfa amylaza (Aspergillus oryzae), neutralna proteaza (Bacillus 

licheniformis), lipaza (Aspergillus oryzae), celulaza (Trichoderma reesei), laktaza (Aspergillus oryzae)]; 

ekstrakt z korzenia gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis); ekstrakt z liści tymianku 

właściwego (Thymus vulgaris); ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis) [70% katechin]; 

ekstrakt z liści mięty pieprzowej (Mentha piperita); mieszanka ekstraktu ryżowego; ekstrakt z główek 

czosnku pospolitego (Allium sativum) [6% allicyny, 3% alliiny]; ekstrakt z kory cynamonowca wonnego 

(Cinnamomum cassia); ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) [90% kurkuminoidów]; 

ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis); ekstrakt z owoców pieprzu czarnego (Piper 

nigrum L.) [95% piperyny] – BioPerine®. 

SPOSÓB UŻYCIA: Zalecana porcja do spożycia to 2 kapsułki (1 kapsułka dwa razy dziennie). Preparat 

popić około 300 ml wody. 

OSTRZEŻENIA: Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie 

powinien być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia. Preparat nie jest 

przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są 

ważne. 

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w 

szczelnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM / NUMER PARTII PRODUKCYJNEJ:  Patrz na spodzie 

opakowania.  

PRODUCENT: NuviaLab Limited, Kimonos 40, 3095 Limassol, Cypr. 

KRAJ POCHODZENIA: Unia Europejska. 

MASA NETTO: 43,20 g  



 

 
 

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ LABORATORYJNYCH 

 

  



 

 
 

POWIADOMIENIE O WPROWADZENIU DO OBROTU       

 

 

 

 



 

 
 

 


