
           ANOSOHIP
Anosohip paraqes shtesë në ushqim, që ka përbërje e veçantë nga ekstrakte bimore 
dhe derivate kumarime, të cilat e ndihmojnë punën e mëlçisë, tëmthit dhe sistemi 
imunologjik.

Ja për çfarë synohet Anososip: 
• Ndihmon për funksionimin normal të mëlçisë dhe tëmthit 
• Ndihmon për pershpejtimin e metabolismin 
• Ndihmon gjatë largimin e toksinat dhe radikalet e lira nga qëlizat 
• E përforcon sistemin imunologjik
• Ka veprim antioksidant

Përbërja e 1 kapsulë (333 mg) Anosohip: 
Ekstrakt i thatë nga pjesa mbitokësore të bimeve ferrë gomari (Trigonella foenum- 
graecum)  - 27 mg.; Ekstrakt i thatë nga pjesa mbitokësore të bimeve ferrë e bardhë 
(Silybum marianum) - 6 mg.; ekstrakt i thatë kamomili (Matricaria recutita) - 20 mg.; 5,7 
dihidroksi - 4 – metil kumarin - 280 mg. 

Përbërës të tjerë: 
Kapsula xhelatinoze (xhelatinë, ujë dhe ngjyrues), celulozë mikrokristaline.

Mënyra e përdorimit: 
3 herë në ditë nga 1 kapsulë para ushqimit me shumë lëngje. Mund të përdoret në 
periudhë nga 1 deri 3 muaj. Mund të përdoret nga persona të shëndoshë në mënyrë 
preventive për të mbajtur shëndetin e mëlçisë, tëmthit dhe sistemin imunologjik. Një 
paketim Anosohip është për 20 ditë. 

Përbërja e dozës së ditës Anosohip (3 kapsula): 
Ekstrakt i thatë nga pjesa mbitokësore të bimeve ferrë gomari (Trigonella foenum- 
graecum) - 81 mg.; Ekstrakt i thatë nga pjesa mbitokësore të bimeve ferrë e bardhë 
(Silybum marianum) - 18 mg.; ekstrakt i thatë kamomili (Matricaria recutita) - 60 mg.; 5,7 
dihidroksi - 4 - metil kumarin - 840 mg.

Paketimi: 
60 kapsula xhelatinoze (nga 10 kapsula/blister) në paketim kartoni.

Paralajmërim:
Mos të konsumohet më shumë se sasia e rekomanduar. Mos të përdoret në rast të 
shtatzënisë dhe dhënies së gjirit. Mos të përdoret si zëvendësim i të ushquerit të 
ndryshme dhe racionale. Të rruhet në vende jashtë arritjes së fëmijve. Të rruhet në 
vende të thata e të erëta në temperaturë deri 25ºС. Mos e përdorni pas skadimit të 
afatit të përdorimit e shtypur në paketim. Produkti shitet nën emrin "shtesë në 
ushqim". 

E prodhuar për: "Unavita" EOOD, q. So�a, 
tel. +359877277265; +38970239087; 
e-mail: unavita@abv.bg; unavitabg@gmail.com
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