
          АНОСОХИП
Аносохип e хранителна добавка, която съдържа уникален набор от концентрирани растителни 
екстракти и кумариново производно, които помагат за доброто здраве на черния дроб, 
жлъчката и имунната система.

Предназначение:
• Съдейства за нормалната функция на черния дроб и жлъчката
• Подпомага правилната обмяна на веществата
• Благоприятен ефект спрямо действието на някои токсини и свободни радикали
• Подпомага дейността на имунната система
• Антиоксидантно действие

Състав на 1 капсула (333 мг.) Аносохип: 
Сух екстракт от сминдух (Trigonella foenum-graecum) надземна част - 27 мг.; 
сух екстракт от бял трън (Silybum marianum) надземна част - 6 мг.; сух екстракт от лайка 
(Мatricaria recutita) -  20 мг.; 5,7 - дихидрокси - 4 -метил кумарин  -  280 мг.

Други съставки: 
Желатинова капсула (чист желатин, вода, оцветител), микрокристална целулоза.

Начин на прием: 
По 1 капсула три пъти дневно с достатъчно течност преди хранене. Приемът може да продължи 
от 1 до 3 месеца. Може да се използва и от напълно здрави хора за поддържане на доброто 
здраве на черния дроб, жлъчката и имунната система. Една опаковка Аносохип e за 20 дни.

Състав на дневна доза Аносохип (3 капсули):  
Сух екстракт от сминдух (Trigonella foenum-graecum) надземна част - 81 мг.; сух екстракт от бял 
трън (Silybum marianum) надземна част - 18 мг.; сух екстракт от лайка (Мatricaria recutita) - 60 мг.; 
5,7 - дихидрокси - 4 - метил кумарин  - 840 мг.

Опаковка: 
60 желатинови капсули в (по 10 капсули/ блистер) в картонена опаковка.

Предупреждение: 
Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Не се препоръчва за бременни и кърмачки. 
Продуктът да не се използва като заместител на разнообразното и рационално хранене. 
Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Да се съхранява на сухо и 
защитено от светлина място, при температура до 25ºС. Да се употребява преди датата, посочена 
на опаковката. Наименованието, под което се продава продуктът е “добавка към храната”.

Произведено за: “Унавита“ EООД, гр. София, 
тел.: +359 877277265; +38970239087; 
e-mail: unavita@abv.bg; unavitabg@gmail.com
www.unavita.farm
От :“Гален-Фарма“ ООД
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