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Permea Total Naturlider és un complement alimentari a base de plantes, fong, vitamines, aminoàcids, N-
acetill-D-glucosamina i curcumina. Permea Total serveix per mantenir les mucoses, com per exemple, la
intestinal, protegint així el revestiment de l'intestí i alhora millora la funció barrera del mateix.

DESCRIPCIÓ

Què és i per a què serveix Permea Total?

És un complement alimentari a base de plantes, vitamines, curcumina... que ajuda en cas de necessitat a
mantenir o millorar la permeabilitat intestinal.

Quins són els ingredients de Permea Total Naturlider?

Maltodextrina, L-Glutamina 2,5 g, aroma de llimona pols, extracte sec d'Acacia de Japó (Sophora japònica
L., brot, 95% Quercetina) 526,32 mg, extracte sec de Melena de Lleó (Hericium erinaceus, fong, 30%
Polisacàrids) 500 mg, corrector d'acidesa (àcid Cítric), Vitamina C (Àcid L-Ascòrbic) 250 mg, N-Acetil-L-
Cisteïna 200 mg, N-Actil-D-Glucosamina (crustaci) 200 mg, E al 50% (Acetat D-Alfa-Tocoferil) 120 mg,
Vitamina D3 (Colecalciferol 100.000 UI/g) 40 mg, edulcorant (Sucralosa), Curcumina Complex Cavacurmin
10 mg i Vitamina A (Acetat 3UI3, 300. mg.

Té interaccions, efectes secundaris o contraindicacions Permea Total Naturlider?

No ha de ser consumit per dones embarassades o en període de lactància ni per nens.
No administrar nens menors de 3 anys.
Cal evitar el consum juntament amb medicaments i altres complements alimentaris a base de fibra.
Pel  seu  contingut  a  Cúrcuma està  contraindicat  en  persones  amb obstrucció  de  conductes  biliars,
colangitis, càlculs i altres alteracions biliars.

Quina quantitat diària he de prendre de Permea Total?

Heu de prendre un cassó diari dissolt en un got d'aigua, fora dels menjars.
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