
Lizonefit FORTE 
suplement diety 
30 kapsułek 
 
Wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek oraz dróg moczowych.  
Unikalna kompozycja 8 ekstraktów roślinnych 

 
Lizonefit FORTE to suplement diety zawierający unikalną kompozycję ekstraktów, które korzystnie wpływają na funkcjo-
nowanie nerek oraz dróg moczowych 
 

 
Składniki: ekstrakt z ziela rdestu ptasiego w tym: flawony 10%; substancja wypełniająca: celuloza; składniki 

kapsułki: żelatyna, węglan wapnia (barwnik); ekstrakt z ziela skrzypu polnego; ekstrakt z ziela pokrzywy zwy-
czajnej; ekstrakt z kłącza perzu właściwego; ekstrakt liści brzozy brodawkowatej w tym: flawony 7%; ekstrakt 
z korzenia pietruszki zwyczajnej; ekstrakt z ziela lubczyku ogrodowego w tym: flawony 5%; substancja prze-
ciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; ekstrakt z ziela nawłoci pospolitej; substancja przeciw-
zbrylająca: dwutlenek krzemu. 
 

Składniki 1 Kapsułka % RWS 

Ekstrakt z ziela rdestu ptasiego,  

w tym: flawony 10% 

160 mg 

16 mg 
- 

Ekstrakt z ziela skrzypu polnego  70 mg -- 

Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej  40 mg - 

Ekstrakt z kłącza perzu właściwego  21 mg - 

Ekstrakt liści brzozy brodawkowatej  

w tym: flawony 7% 

14 mg 

0,98 mg 
- 

Ekstrakt z korzenia pietruszki zwyczajnej  11 mg - 

Ekstrakt z ziela lubczyku ogrodowego,  

w tym: flawony 5% 

7 mg 

0,35 mg 

- 

Ekstrakt z ziela nawłoci pospolitej  6 mg - 

*%RWS – referencyjna wartość spożycia 
 
Przeznaczenie: preparat przeznaczony jest dla osób dorosłych. 
 
Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy połknąć popijając wodą. 
Ostrzeżenia: Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości 

na którykolwiek ze składników.  

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony 
sposób żywienia i zdrowy tryb życia. 
 

Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej w sposób niedostępny dla małych 
dzieci.  

Masa netto: 15,99 g (30 kapsułek po 533 mg). 
Opakowanie zawiera 2 blistry po 15 kapsułek. 
 
Producent: 
ALG Pharma Sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 31         



01-234 Warszawa 
www.algpharma.pl 
 


