
INGREDIENTE/CAPSULĂ:
-ulei vegetal de floarea soarelui 49,5 mg 
-fracţie pinenică din ulei esenţial de brad 
(a-pinen, b-pinen, camfen) 36 mg 
-mentol 30 mg
-ulei esenţial de mentă (Menthae 
aetheroleum) 24 mg 
-borneol 7,5 mg 
-1,8-cineol din ulei esenţial de eucalipt
3 mg.
 
Învelişul capsulei este pe bază de gelatină 
din peşte, glicerină, apă.       

Majoritatea speciilor de brad cresc în 
regiunile nordice și în cele temperate cu 
climate reci din America de Nord, Asia, 
Europa. Indienii americani foloseau rășina 
de brad în scopuri medicinale și în ritualuri 
religioase. Conform rapoartelor date de 
gaz cromatografie, uleiul esenţial de brad 
este format din 17 componente chimice 
care contribuie la parfumul, atributele 
terapeutice, consistenţa și calitatea 
acestui ulei. Dintre acestea, acetatul de 
bornil contribuie în cea mai mare 
proporţie, cu aproximativ 34% din 
compoziţia totală a uleiului. 

În 1800, “The English Dictionary of 
Medicinal and Surgical Knowledge”, 
considera deja uleiul esenţial de mentă 
ca un stimulent al digestiei. Uleiul de 
mentă era oficial în The British 
Pharmaceutical Codex, 1911, ca stimulent 

aromatic, digestiv, iar The Dispensatory of 
the United States of America, 1918 
completează că acesta aduce un efect 
stimulent asupra întregului tract digestiv. 
Stern, (1908), considera că mentolul este 
excretat în vezica biliară, proces implicat 
în dezvoltarea efectului colagog. 

Eucaliptul este un arbore de origine 
australiană cu dimensiuni impresionante, 
la început fiind cunoscut de europeni sub 
numele de Mentă de Sidney, datorită 
acţiunilor sale  asemănătoare cu cele ale 
mentei. Arborele a fost descoperit și 
descris pentru prima dată de Labillardière 
în Tasmania în 1792. Uleiul de eucalipt a 
început să fie exportat spre Europa din 
sec. al XIX-lea. Uleiul esenţial de eucalipt 
are ca și componentă principală 1,8-
cineolul, sau eucaliptolul. La începutul sec. 
al XIX-lea, Potter afirma că uleiul 
stimulează secreţia de salivă, sucul gastric 
și secreţia intestinală și crește pofta de 
mâncare. Bentley și Trimen (Londra, 1880) 
erau familiarizaţi cu utilizarea ca 
antispasmodic.

BENEFICII ALE UTILIZĂRII:
-susţine buna funcţionare a vezicii biliare; 
pentru funcţionalitatea corectă a 
sistemului digestiv;
-uleiul esenţial de mentă susţine digestia;
-menta are efect spasmolitic; ajută în 
indigestie; are efect carminativ.

ATEN ĂRI:ŢION
Nu se recomandă în caz de ulcer gastro-
duodenal, gastrită acută, copiilor sub 
10 ani sau în caz de hipersensibilitate la 
oricare dintre ingredientele produsului.

SARCINĂ ŞI ALĂPTARE:
Nu se recomandă femeilor însărcinate 
datorită unor posibile efecte de stimulare 
a contracţiilor uterine. 
Nu se recomandă mamelor care alăptează 
datorită faptului că substanţele active trec 
în laptele matern şi pot modifica gustul 
acestuia.

EFECTE SECUNDARE ŞI INTERACŢIUNI:
Acest produs se poate utiliza concomitent 
cu medicamentele. 
La dozele recomandate nu au fost 
semnalate interacţiuni şi efecte 
secundare.

MOD DE UTILIZARE:
Copii 10 - 14 ani: 1 capsulă pe zi, imediat 
după masă.
Copii peste 14 ani şi adulţi: 1 capsulă, de 
3 ori pe zi, imediat după masă.
Se administrează 10 zile pe lună sau la 
nevoie. 
Dacă este nevoie de un efect mai puternic 
se pot administra până la 6 capsule pe zi, 
la recomandarea medicului sau a 
farmacistului.

ASOCIERI CU ALTE PRODUSE FARES:
Pentru buna funcţionare a vezicii biliare, 
produsul se poate asocia cu ceai 
Hepatocol-D4 , ceai Vezic  biliar3/44 ă ă-D75, 
sau ceai Farago G pentru fiere şi rinichi-
U63.

SFATURI PRACTICE DE DIETĂ ŞI STIL DE 
VIAŢĂ:
Se recomandă evitarea grăsimilor care 
necesită pentru digestie prezenţa acizilor 
biliari. Feriţi-vă de prăjeli, viscere, carne şi 
peşte gras, mezeluri, conserve, unt, 
smântână, brânzeturi grase, oleaginoase 
(nuci, alune, arahide), ouă, maioneză, 
produse de patiserie.
Asociaţi zilnic în dietă alimente cu efect 
drenor biliar (ulei de măsline presat la 
rece, salată verde, andive, anghinare, 
frunze de păpădie, măsline). Puteţi 
consuma lactate slabe, legume cu 
celuloză fină (roşii, ardei, vinete, morcovi, 
fasole verde, dovlecei, salată verde - 
crude sau gătite), fructe bine coapte, 
pâine de secară şi de grâu integral, 
deserturi cu fructe şi brânză de vaci. 

FAREBIL - D96
30 capsule moi a 150 mg

Susţine buna funcţionare a vezicii biliare

 Informaţii: tel. 0254.247.574 - info@fares.ro  www.fares.ro
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A se păstra la loc uscat şi la temperatura mediului ambiant.  Supliment alimentar.  A nu se depăşi doza 
recomandată pentru consumul zilnic.  Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să înlocuiască 
o dietă variată, echilibrată şi un stil de viaţă sănătos.  A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor.
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Notificat la Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului. 
Nr. 10250/20.05.2016

În inima Ţării, la poalele Sarmizegetusei dacice, acum 90 de ani, 
a început o călătorie lungă în lumea plantelor medicinale prin înfiinţarea 
„Digitalis, Prima Cooperativă Română pentru Cultivarea Plantelor Medicinale 
- Orăștie”. De nouă decenii, neîntrerupt, alăturăm știinţa tradiţiilor străvechi 
în reţete meșteșugite cu drag pentru sănătatea românilor. 
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