
FICHA
TÉCNICA

DETOX PLANO
10 Sachês DETOX
5 Comprimidos PURIFICA
5 Comprimidos REINICIA

78 mm
118 mm
95 mm
874 cc

111 g
54 g

Profundo
Alto

Largo
Volume

CN 179.206.8

MODO DE EMPREGO. O plano dura 10 dias e um segundo plano pode ser repetido após a conclusão sem a necessidade de descanso. NA MANHÃ, 
tome 1 sachê DETOX (sabor de limão) dissolvido em um copo de água. Não é necessário estar em jejum. No caso de não ter tomado com café da 
manhã, pode ser tomado no final do dia, embora seja recomendado não tomá-lo à tarde ou à noite para evitar um aumento da micção durante 
as horas de sono. À NOITE, nos primeiros 5 dias, tome 1 comprimido verde (PURIFICA) antes de ir dormir e nos últimos 5 dias, um comprimido 
branco (REINICIA). Em caso de esquecimento, espere o próximo dia à noite. Não tome o dobro da dose.

PROPIEDADES. Produto completo para desintoxicar e purificar o corpo, ideal para os primeiros quilos. Ele contém 3 suplementos alimentares de 
formulação muito completa e um guia de consumo projetado para otimizar o resultado durante os 10 dias do plano. Propriedades de cada um 
dos produtos: SACHÊS DETOX. Eles são tomados de manhã. Eles contêm algas (chlorella, fucus e laminaria), plantas (cavalinha, alcachofra e chá 
verde) e outros ingredientes (vitamina C e colina) que ajudam o fígado e outros órgãos a eliminar toxinas. As algas Chlorella e alcahofa contribuem 
para a desintoxicação, a colina contribui para a manutenção de uma função hepática normal e a vitamina C contribui para a proteção das células 
contra o dano oxidativo. COMPRIMIDOS PURIFICA (cor verde). Eles são tomados à noite durante os primeiros 5 dias do plano. Eles contêm cardo 
de leite, aloe e fucus para continuar com os processos de purificação no fígado e no tubo gastro-intestinal. Cardo de leite contribui para as funções 
de purificação e aloe e fucus favorecem o trânsito intestinal normal. COMPRIMIDOS REINICIA (cor branca). Eles são levados à noite durante os 
últimos 5 dias do plano. Eles fornecem uma mistura completa de 11 diferentes cepas de Lactobacilli e bifidobactérias presentes na flora intestinal, 
fibras alimentares de inulina e vitamina B2, o que contribui para a proteção das células contra as oxidações indesejáveis.

OBSERVAÇÕES. Não tome durante a gravidez ou lactação ou administre a crianças menores de 12 anos. Não tome a longo prazo (mais de 2 planos 
seguidos) sem a supervisão de um profissional. Contém 120 microgramas de iodo, o que equivale a 80% da quantidade diária recomendada 
(VRN: valores de referência de nutrientes). Não contém outros alérgenos (glúten, lactose, etc.). Nenhum efeito colateral associado a qualquer um 
dos ingredientes foi descrito nas doses utilizadas. Em caso de sofrer algum efeito indesejado decorrente do consumo do produto, cesse seu uso 
e contate um profissional de saúde. Para informações adicionais, você pode entrar em contato com humalik@humalik.com. Suplemento Alimen-
tar. Não exceda as quantidades diárias recomendadas ou use como um substituto para uma dieta variada e equilibrada. Manter fora do alcance 
e da vista das crianças mais novas.

REFERÊNCIAS. Monografias científicas do EMA: Cynara scolymus, Aloe vera, Silybum marianum, Equisetum arvense, Fucus vesiculosus, Camellia 
sinensis. Opiniões científicas do EFSA: Colina. Claims do EFSA: “Chlorella algae helps digestive and liver health and to maintain normal colonic 
function” (ID 3314, ID 2415 and ID 1798); “Aloe contributes to bowel function and intestinal health” (ID 3947); “Fucus helps on constipation to 
contribute to the intestinal health” (ID2260); “Silybum marianum is hepatoprotective and contributes to liver health” (ID 3585 and ID 3821).

Armazenar à temperatura 
ambiente em local fresco 
e seco, longe de uma 
fonte de calor.

humalik SL. Rambla de Catalunya 90. 08008 Barcelona-España. www.humalik.com

Alga chlorella 
Alga fucus (ext.)
Alga laminaria (ext.)
Chá verde (ext.)
Alcachofra (ext.)
Suco de limão 
Cavalinha (ext.)
Colina
Vitamina C

300 mg  
75 mg  
75 mg  

200 mg  
200 mg  
200 mg  
400 mg  

82,5 mg  
80 mg*

DETOX
1 SACHÊ

NA MANHÃ
DIAS 1-10

Aloe
Alga fucus (ext.) 
Cardo de leite (ext.)

60 mg  
100 mg  
100 mg  

PURIFICAPURIFICA
1 COMPRIMIDO
VERDE À NOITE

DIAS 1-5

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus lactis
Lactobacillus paracasei
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus salivarius
Lactobacillus sporogenes
Bifidobacterium infantis
Bifidobacterium lactis
Bifidobacterium longum
Enterococcus faecium
Fructoligosaccharides
Vitamina B2

13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 
13 mg† 

  13 mg† 
13 mg† 

100 mg  
1,4 mg*

REINICIA
1 COMPRIMIDO

BRANCO À NOITE
 DIAS 6-10

Bruto
Líquido

3 anos

†   11.000 milhões de CFU:
unidades formadoras de colônias
* 100% VRN: valores 
de referência do nutriente


