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PROMIL PLUS 
Suplemento alimentar com Silitidil® e Galega Officinalis. 
Silitidil® é uma marca registada por INDENA S.p.A. Milão 

CNP: 7064055 
 

PESO LÍQUIDO:  
70 g ℮ (Caixa com 14 saquetas de 5 gr cada uma) 
 
INGREDIENTES: 
Sacarose, Silitidil® (Cardo Mariano - Silybum marianum G.) titulado a 15% em silibina, 
fosfatidilserina, lecitina de soja), Galega (Galega officinalis L.), maltodextrina, acidificante: 
ácido cítrico, aroma a manga, anti-aglomerante: dióxido de silício. 
 

SACAROSE 85,5 % 

SILITIDIL® (CARDO MARIANO, FOSFATIDILSERINA) 8 % 

GALEGA OFFICINALIS 3 % 

ÁCIDO CÍTRICO 2 % 

AROMA 1 % 

DIÓXIDO DE SILÍCIO 0,5 % 

 
COMPOSIÇÃO 

ANÁLISE MÉDIA Unidade Por dose 5g 
 (1 saqueta) 

Por 100 g 

Energia KJ 85,8 1716 
 Kcal 20,25 405 

Lípidos, dos quais: g 0,24 4,7 

Ácidos gordos  saturados g 0,19 3,7 

Hidratos de Carbono g 4,4 88 

dos quais, açúcares g 4,25 85 

Proteinas g 0,03 0,6 

Sal g 0 0 
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Silitidil®(Cardo Mariano e.s.) mg 400 8000 

Dos quais: - Silimarina mg 130 2600 

- Silibina mg 60 1200 

- Fosfatidilserina mg 130 2600 

Galega e.s mg 150 3000 

 
 
 
DOSE DIÁRIA RECOMENDADA:  
1 saqueta diluída em água, 1 ou 2 vezes ao dia, uma hora antes ou uma hora depois das 
refeições. 
 
PREPARAÇÃO  
Diluir o conteúdo da saqueta (contém 5 g de produto) em cerca de 100 ml de água ou noutro 
líquido. 
 

CONSERVAÇÃO:  
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor A indicação: “Consumir de 
preferência até ao fim de” corresponde ao produto corretamente conservado na saqueta e 
sem abrir.  
 
ALERGÉNIOS: 
Livre de alergénios mencionados no Anexo II do Regulamento Europeu 1169/2011. 
Sem glúten 
 
 
AVISOS IMPORTANTES 

 Para mães em processo de amamentação. 

 Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substituto de um 
regime alimentar equilibrado. Não superar a dose diária recomendada. 

 Manter fora do alcance de crianças com idade inferior a 3 anos. 

 Consulte um profissional de saúde antes de utilizar este produto. 

 Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos 
constituintes da formulação. 

 
Qualquer informação que não seja obrigatória é prestada voluntariamente, de acordo com 
o critério da empresa que comercializa este produto, em consonância com a legislação em 
vigor, com especial atenção ao disposto no reg. (EU) No. 1169/2011, alterado pelo Reg. (CE) 
n. 1924/2006. O controle gráfico da Inpharma cobrirá apenas os dados da sua competência 
neste documento. 
 
 


