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Raphamisan Plus 

suplement diety 

30 tabletek 

 

Składniki produktu wspierają: 

- utrzymanie zdrowej wątroby oraz żołądka 

- prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego 

- wydzielanie soków trawiennych, w tym żółci 

- eliminację nadmiaru gazów 

 

  1 tabletka 

Wyciąg z korzenia rzodkwi czarnej  150 mg 

Wyciąg z liści karczocha 47 mg 

Wyciąg z owoców kopru  40 mg 

Wyciąg z owoców kolendry 50 mg 

Wyciąg z mięty pieprzowej 15 mg 

 

Wyciąg z liści karczocha przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego, wspiera 

naturalną detoksykację organizmu oraz wydzielanie soków trawiennych, w tym żółci. Pomaga w utrzymaniu 

zdrowej wątroby. Przyczynia się do komfortu jelitowego. 

 

Wyciąg z owoców kopru wspiera trawienie i eliminację nadmiaru gazów oraz pomaga w prawidłowym trawieniu 

tłuszczów. 

 

Wyciąg z owoców kolendry pomaga utrzymać prawidłową równowagę gazową w przewodzie pokarmowym 

oraz wspomaga trawienie. 

 

Wyciąg z mięty pieprzowej wspomaga trawienie i prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz 

pomaga zachować zdrowy żołądek. 

 

Sposób użycia: 

Dorośli: 1 tabletka dziennie przed lub po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. 

Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia. 
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Przeciwwskazania: 

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem 

produktu należy skonsultować się z lekarzem. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przecho-

wywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. 

 

Składniki: wyciąg z korzenia rzodkwi czarnej, substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z owoców kolendry 

siewnej,  wyciąg z liści karczocha, wyciąg z owoców kopru, substancja wiążąca: poliwinylopirolidon, substancja 

glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z mięty pieprzowej, substancja wypełniająca: fosforany 

wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów 

tłuszczowych, substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurują-

ca: hydroksypropyloceluloza, barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza, substancje glazurujące: wosk pszczeli biały 

oraz wosk carnauba. 

 

Nr partii: 

Najlepiej spożyć przed końcem: 

 

Producent:  

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., 

ul. Partyzancka 133/151, 

95-200 Pabianice. 


