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Biofarm®, companie fondată în 1921, este unul 
dintre primii producători români de medicamente şi 
suplimente alimentare. Din grijă pentru tine, suplimentele 
alimentare fabricate de Biofarm® respectă aceleaşi 
cerinţe de calitate ca medicamentele, fiind 
fabricate pe aceleaşi linii de producţie, linii care sunt 
auditate şi certificate de către Agenţia Naţională a 
Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale conform 
Ghidului privind buna practică de fabricaţie (GMP).

Biofarm® este lider în terapia digestivă de peste 50 
ani, fiind alături de generaţii întregi de consumatori. În 
prezent, Biofarm® are un portofoliu de produse destinate 
digestiei, format din peste 20 de produse tradiţionale, 
dar şi produse moderne de înaltă calitate!

Biodigest® ANGHINARE +Mg reprezintă 
combinaţia ideală de anghinare şi magneziu 
care susţine funcţionarea normală a vezicii 
biliare şi contribuie la reducerea oboselii şi 
extenuării datorate unei digestii deficitare.

Ingrediente
Un comprimat conţine hidroxid de magneziu 120,83 
mg (corespunzător la 50 mg magneziu ionic), agent de 
încărcare (lactoză monohidrat), extract hidroalcoolic 
uscat 25-30:1 (sirop din porumb) din flori de 
Anghinare (Cynara scolymus) corespunzător la 3,25 
mg acizi cafeilchinici exprimaţi în acid clorogenic, 
agent de întărire (polividonă K30), agent de afânare 
(croscarmeloză sodică), agenţi antiaglomeranţi (stearat 
de magneziu, acid stearic).

Acţiune
Extractul de Anghinare din Biodigest® ANGHINARE +Mg 
conţine cinarină, considerat a fi una din componentele 
cele mai active în întreţinerea unui ficat sănătos şi care 
lucrează sinergic cu nutrienţii dobândiţi din alimentaţie 
pentru a menţine în limite fiziologice funcţiile digestive. 
În condiţiile unui stil de viaţă aglomerat, digestia este 
influenţată de stres, nicotină sau mesele bogate în 

grăsimi. Extractul de Anghinare funcţionează ca un tonic 
ce susţine funcţiile digestive.

Magneziul din Biodigest® ANGHINARE +Mg contribuie 
la metabolismul energetic normal, la reducerea oboselii şi 
extenuării şi la funcţionarea normală a sistemului nervos.

Utilizare
Pentru adulţi: câte 2 comprimate de 3 ori pe zi, înaintea 
meselor.

Precauţii
Nu se recomandă utilizarea produsului de către femeile 
care alăptează şi de către persoanele care sunt 
cunoscute cu litiază biliară (pietre la fiere), cu insuficienţă 
hepatică severă (afectare gravă a ficatului) sau cu 
insuficienţă renală acută (afectare recent instalată a 
rinichilor).
Persoanele care au alergie la Anghinare sau la alte 
plante înrudite (din familia Asteraceae) nu trebuie să 
utilizeze acest produs.
Conţine lactoză monohidrat. Persoanele care se cunosc 
cu intoleranţă la anumite categorii de glucide nu trebuie 
să utilizeze acest produs.
Ocazional, la utilizarea acestui produs pot să apară: 
greaţă, ameţeli, senzaţie de căldură.

Atenţionări
Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată şi 
echilibrată şi un mod de viaţă sănătos.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul 
zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor mici.
A se consuma înainte de data expirării înscrisă pe 
ambalajul produsului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul 
original.

Mod de prezentare
Cutie cu 3 blistere a câte 10 comprimate.


