Produto: Toxinas
Descrição
Poderosa combinação de ervas e fibras que favorece uma
desintoxicação a nível hepático e intestinal, drenando as
toxinas presentes no organismo.

Função
A maioria das doenças tem como causa um intestino intoxicado. Este órgão tão importante do
aparelho digestivo é responsável por armazenar resíduos sólidos para depois excretá-los, no entanto,
uma dieta pobre e um estilo de vida sedentário prejudicam essa função, levando o órgão a uma
intoxicação crónica.
Quando temos problemas digestivos, como prisão de ventre, os sedimentos acumulam-se no cólon e
aderem às paredes do intestino.
Estes resíduos, junto com microrganismos e outras toxinas, fermentam dentro do organismo e
circulam através da corrente sanguínea para todo o corpo. Manter o cólon limpo, com
desintoxicações regulares, ajuda a prevenir muitos problemas, como fadiga, alergias, prisão de
ventre, falta de apetite, excesso de peso e mau hálito.
Os ingredientes deste suplemento natural são muito específicos e escolhidos de forma a que este
apresente uma alta atividade depurativa.
Toxinas é uma poderosa fórmula nutrigenómica, de combinação sinérgica de fibras e nutrientes, que
contém uma elevada quantidade de plantas desintoxicantes.
Além disso, possui vários constituintes dietéticos de suporte aos processos metabólicos que podem
proteger contra o stress tóxico e proceder à remoção de metais pesados acumulados no organismo
(peixe, amálgamas dentárias, etc). Adicionalmente, contém vários outros ingredientes nutricionais e
fitoterápicos indicados para manter a estrutura e a função do fígado, por forma a este poder dar
resposta a toxinas ambientais e à sua eliminação eficaz do organismo.
É também perfeita para auxiliar, na fase inicial de uma dieta, para ajudar na perda de peso e alivio
da retenção de líquidos.
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Modo de utilização/Cuidados
Adultos devem tomar 2 cápsulas ao dia, ou segundo
prescrição profissional.
Não deve ser excedida a dose diária recomendada. Se tiver
algum problema de saúde, consulte o seu médico primeiro.
Os suplementos não devem substituir uma alimentação
variada e equilibrada e um estilo de vida saudável. Não
recomendado a menores de 18 anos, grávidas e lactantes,
salvo quando prescrito/recomendado por
médico/farmacêutico.
Guardar em local fresco e seco. Manter fora do alcance das
crianças.

Embalagem

Indicações

-

O Toxinas é um suplemento projectado para ajudar
na desintoxicação a nível hepático e intestinal,
drenando as toxinas presentes no organismo.
Também procede a quelação de metais pesados
ajudando na sua eliminação do organismo.
Também é recomendado para utilizar no inicio
de uma dieta, favorecendo além da limpeza ao
organismo, uma ajuda para eliminar líquidos em
excesso.

Tamanho embalagem: 1OOcc
Peso Neto: 34,3g
Peso Total:
Tipo: cápsulas
Quantidade: 6O
N.º embalagens p/caixa:
IVA 23%
Referência: ECO TOXINAS
Código barras: 56OO283759135

Alergénicos
Não contém qualquer tipo de alergénicos.
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Informação Nutricional por 2 cápsulas
Casca Psyllium
Extrato de alfalfa 3:1
Equivalente a planta inteira
Extrato de semente de funcho 4:1
Equivalente a semente inteira
Extrato de hortelã Pimenta 1O%
Extrato de alho 1%
Pectino cítrico
Extrato de alcaçuz (Desglicirrizado) 2%
Extrato de Aloé Vera 2OO:1
Equivalente a gel inteiro
Cayenne em Pó
Extrato de raíz de gengibre 5%
Extrato de chá Verde 9O%
Extrato de Orégão 4:1
Equivalente a planta inteira
Extrato de Semente de Uva 95%
Extrato de fenogreco 4:1
Equivalente a semente inteira
Extrato de folha de urtiga 1O:1
Chlorella orgânica
Espirulina
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Informação sobre constituintes
Psyllium - Psyllium ou psilio, é uma substância muito conhecida por fazer a limpeza do intestino, é
uma fibra solúvel feita de cascas das sementes de uma planta, o Plantago. Devido à sua eficácia, o
psyllium é usado habitualmente por pessoas que sofrem de problemas como a prisão de ventre,
hemorróidas e obesidade. Várias pesquisas feitas pela University of Maryland - Medical Center,
comprovam a importância do uso de Psílio como um tratamento muito eficaz contra a prisão de
ventre. Segundo os investigadores, o Psílio quando “combinado com água, estimula os intestinos a
contrair e ajuda a acelerar a passagem de fezes pelo trato digestivo”. No entanto, outros estudos
médicos demonstram que além de beneficiar a saúde intestinal, esta fibra é benéfica também para
outros órgãos como o coração e o pâncreas.
Alfalfa: Favorece a digestão, ajuda a manter a visão, o fígado, o ossos e o coração sãos. É um
Imuno- estimulante.
Funcho: O funcho é o nome dado à espécie herbácea Foeniculum vulgare Mill. uma umbelífera
fortemente aromática comestível utilizada em culinária, em perfumaria e como aromatizante no
fabrico de bebidas espirituosas e é uma planta medicinal. O funcho possui propriedades
antiespasmódicas, estimulante, relaxante, vermífugo e antirreumático.
Hortelã-Pimenta: A Hortelã-pimenta é uma planta medicinal e erva aromática, que pode ser usada no
tratamento de problemas de estômago, dores e inflamação nos músculos, dores de cabeça e enjoo
na gravidez e não deve ser usada para emagrecer. O nome científico da Hortelã-pimenta é Mentha
piperita e possui propriedades como: diminui os espasmos no estômago, vômito e enjoo, melhora a
circulação sanguínea, antibacteriana e antiviral, digestiva, descongestionante, anti-inflamatória,
antioxidante, analgésica, tônica, desinfetante, anticonvulsiva, estimulante da produção da bílis e
redutora da produção de gases.
Alho: Favorece o funcionamento cardíaco e o normal funcionamento celular. Ajuda a controlar os
níveis de colesterol e facilita a função do sistema imunitário.
Aloé Vera: é uma planta utilizada para diversos fins medicinais há muitos anos. Geralmente, é utilizada
para problemas relacionados com a pele (acne, queimaduras, psoríase, hanseníase etc). É um poderoso
regenerador e antioxidante natural. A esta planta são reconhecidas propriedades antibacteriana,
cicatrizante, capacidade de rehidratar o tecido capilar e fechar as cutículas dos cabelos ou dérmico
danificado por uma queimadura, entre outras. Aloe vera é um excelente nutriente, com importantes
proteínas, vitaminas e sais minerais. Contém várias enzimas e pode ser utilizado para se regular o
trânsito intestinal, sendo muito utilizada para casos de intestino preso e baixa absorção de nutrientes.
Cayenne: A pimenta caiena (Capsicum annuum) estimula a digestão, auxilia no tratamento de má
circulação sanguínea, é rica em vitaminas A e C. Além de ser um forte estimulante do metabolismo, ajuda
no processo de purificação e eliminação de toxinas do organismo.
Gengibre: Trata-se de um tubérculo com efeito hepato-protector, inibidor da formação de compostos
inflamatórios e tem efeito anti-inflamatório directo por inibição das vias de sinalização inflamatórias
(“chemoquine expression”) e acumulam-se os estudos que demonstram a sua eficácia no dor artrítica.
Chá verde: Proteção contra radicais livres. Perda de peso, favorece a função celular, hepática e
pulmonar arterial.
Oregão: Protege do stress celular e dos radicais livres. Favorece o normal desenvolvimento celular.
Uva: Protege contra os radicais livres e o stress celular. Favorece o normal desenvolvimento celular
e da funcionalidade do coração e da pele.
Feno-grego: O feno-grego serve para ajudar no tratamento de anemia, raquitismo, gastrite,
inflamações, celulite, feridas, cárie, prisão de ventre, acne, faringite, inflamação na vulva, cólicas
menstruais, colesterol, hemorroidas, furúnculo além de aumentar a energia corporal, aumentar a
massa muscular e reduzir a gordura corporal.
Urtiga: A urtiga é conhecida por uma propriedade presente nas suas folhas que quando encostadas
na pele, podem irritá-la, deixando uma sensação de que a pele queimada e urticaria. Esta planta é
muito rica em vitaminas, principalmente as do complexo B, C e K. Além de possuir minerais, como o
magnésio e o ferro, oligoelementos, betacaroteno, aminoácidos, cálcio, sais, fosfato e proteínas. As
suas propriedades são: reduzir o teor do ácido úrico, aliviar artrose, crises de artrites e gota,
também outras manifestações reumáticas; baixar o teor de glicose no sangue, estimulando a
irrigação sanguínea em todas as partes do corpo.
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Informação sobre constituintes
Chlorella orgânica: É uma alga verde unicelular de água doce, sendo a principal fonte de clorofila do
planeta – A clorofila estimula a formação de glóbulos vermelhos e incrementa o no glóbulos brancos
do corpo. A Chlorella seca contém cerca de 45% de proteína, 20% de gorduras, 20% de hidratos de
carbono, 5% de fibras, 10% de minerais e vitaminas. Ajuda no detox do organismo, contribuindo
fortemente para equilibrar o pH interno.
Espirulina: A spirulina é uma bactéria, mais propriamente uma cianobacteria em forma de espiral,
capaz de fazer fotossíntese. Caracteriza-se por apresentar um sabor e cheiro particular, com um
perfil nutricional muito rico que a torna um superalimento. Durante muito tempo foi considerada uma
alga, talvez porque se desenvolve e vive em colónias e a sua aparência e cor se assemelha a uma
alga. Da sua constituição fazem parte a clorofila e a ficocianina. A clorofila (usa o sol como fonte
energética) é responsável pela cor verde e pela remoção das toxinas no organismo, com influência
no fortalecimento do sistema imunitário. A ficocianina é responsável pela cor azul e tem
propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
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