
SUPLEMENT DIETY 
 
Traveron to suplement diety w postaci tabletek niepowlekanych. Receptura zawiera standaryzowane 
ekstrakty roślinne oraz cholinę. Cholina przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
tłuszczów oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. 
 
Masa netto: 21 g. 
 

Nazwa składnika 
Zawartość  

w 1 tabletce 
Zawartość  

w 2 tabletkach 

Ekstrakt z karczocha * 150 mg 300 mg 

w tym 0,1 % cynaryny 15 mg 30 mg 

Cholina* 125 mg 250 mg 

Ekstrakt z ostryżu  
długiego* 

40 mg 80 mg 

w tym 5% kurkuminy 2 mg 4 mg 

Ekstrakt z ostopestu 
plamistego* 

20 mg 40 mg 

w tym 45% sylimaryny 9 mg 18 mg 

Ekstrakt z pieprzu  
czarnego* 

10 mg 20 mg 

w tym 95% piperyny 9,5 mg 19 mg 

* RWS nie została określona  
 
Zawartość opakowania: 30 tabletek niepowlekanych. 
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka 2 razy dziennie. 
 
Najlepiej spożyć przed końcem/nr partii- informacje znajdują się na boku opakowania. 
Warunki przechowywania: produkt przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed 
światłem i wilgocią. Suplementy diety powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla 
małych dzieci. 
 
Składniki: celuloza mikrokrystaliczna (substancja wypełniająca), ekstrakt z liści karczocha (Cynara 
scolymus) DER 2:1 standaryzowany na 0,1% cynaryny, dwuwinian choliny, skrobia ziemniaczana, 
ekstrakt z kłącza ostryżu długiego (Curcuma longa) DER 4:1 standaryzowany na 5% kurkuminy, 
ekstrakt z owocu ostropestu plamistego (Silybum marianum) DER 25:1 standaryzowany na 45% 
sylimarynę, ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper nigrum) DER 30:1 standaryzowany na 95% piperyny, 
stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja 
przeciwzbrylająca). 
 



Ostrzeżenia: suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej 
diety. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Nadmierne spożycie może zagrażać zdrowiu. Dla 
zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz 
zdrowy tryb życia. Skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jednoczesnego stosowania 
antykoagulantów. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych. 
 
Wyprodukowano dla: 
Admira sp. z o.o. 
ul. Gdańska 91/93 
90-613 Łódź 


