
Funkční komplex 
OSTROPESTŘEC s RIBOFLAVINEM 

Komplex obsahuje:

-   flavolignan silymarin 
-    riboflavin ( vit. B2) - jeden z klíčových vitamínů  pro správné, 
     plnohodnotné fungování jater .

Riboflavin se považuje za „motor života“ 
– neustálé s�muluje výrobu energii v buňkách!

Komplex má  antimikrobiální, protizánětlivé a antioxidační účinky. 
Zlepšuje kvalitu a barvu pokožky a očního bělma, posiluje játra.  
Zpomaluje procesy stárnutí organizmu!

Pozor!  Nepoužívat spolu s Ostropesřecovým čajem!

Další a podrobnější informace najdete na www.tiandefm.cz

TianDe Frýdek - Místek
Stará cesta 2325
( Místek naproti Albertu)
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Funkční komplex "Ostropestřec s riboflavinem"
Doplněk stravy - Ostropestřec mariánský přispívá k normální funkci jater.
Netto váha: 18 g / 30 tablet po 600 mg
Bylinný přípravek s antimikrobiální, protizánětlivou, 
žlučovou a antioxidační aktivitou obsahuje flavilignin silymarin. 
Účinek silymarinu zvyšuje vitamín B2 tzv. "motor života". 
Je jedním z klíčových vitamínů, které jsou nezbytné  pro správnou 
funkci jater, který neúnavně stimuluje produkci energie v buňkách 
a zajišťuje účinnost procesů regenerace tkání.

Proč detoxikovat játra?
Játra se podílí velkou měrou na průběžné očistě organismu od všech 
škodlivých látek, které do těla pronikají. Pokud játra nefungují správně, 
dochází k oslabení imunity a později to může vést i ke vzniku řady 
závažných nemocí. Vzhledem k přibývajícímu množství toxických látek, 
které pronikají do organismu z ovzduší, vody a především chemicky 
upravených potravin, často tělo nemá dostatek vlastních sil 
k důkladné detoxikaci. Játrům je proto vhodné pomoci řízenou detoxikací. 
TianDe vytvořilo detoxikační program o dvou krocích, ve kterém 
jsou produkty nakombinovány tak, aby přinesly co největší užitek 
a detoxikace organismu měla kýžený efekt. Jak působí extrakt z plodu 
ostropestřce mariánského v jaterních buňkách? Zabraňuje peroxidaci 
buněčných membrán chrání jaterní buňky před různými 
nepříznivými účinky (toxiny, ischémie, záření, viry atd.)
protizánětlivá a antialergická látkastimuluje regeneraci jaterní tkáně.

Jaké je složení jedné tablety?
Jedna tableta obsahuje 1 mg vitamínu B2 (71% RHP). 
Zdroj vitamínu B2 (riboflavinu). sorbitol (E420) - sladidlo, 
lihový extrakt z plodu ostropestřce mariánského - 50 mg, 
vodný extrakt z plodu ostropestřce mariánského - 50 mg, 
kyselina citrónová (E330) - regulátor kyselosti, 
stearan vápenatý (E470a) - emulgátor, 
vitamín B2/riboflavin - 1 mg (71 % RHP*).
*RHP % referenční hodnota příjmu

Jak tablety s ostropestřcem užívat?
Doporučené denní dávkování: 1 tableta 2x denně při jídle. 
Doporučená délka užití je 1 měsíc. 
Upozornění:Není určeno dětem. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. 
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 
Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na kteroukoli složku doplňku stravy. 
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. 
Doplňky stravy nejsou náhradou pestré stravy. 
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