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Hydrominum, 30 tabletek
 

Cena: 25,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Hydrominum, suplement diety w postaci tabletek. Zawiera naturalne składniki wspomagające eliminację wody z organizmu oraz
oczyszczanie z toksyn, detoksykację. W celu osiągnięcia jeszcze skuteczniejszego działania skład został wzbogacony o ziele nawłoci
dodatkowo wspomagające proces usuwania wody oraz toksyn. Ponadto składniki produktu wpływają korzystnie na proces redukcji i
kontroli masy ciała oraz ułatwiają zwalczanie cellulitu.
Wyciąg z ziela nawłoci wspiera eliminację wody z organizmu i naturalną detoksykację. Mniszek lekarski wspomaga wydalanie nadmiaru
wody z organizmu. Wykazuje właściwości oczyszczające. Wspiera naturalną detoksykację organizmu. Pokrzywa wspomaga eliminację
wody z organizmu i metabolizm tłuszczów. Wpływa korzystnie na witalność i zachowanie energii. Zielona herbata posiada właściwości
antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dodatkowo promuje wydalanie wody z
organizmu. Wyciąg z nasion winogron pomaga w redukcji cellulitu i wspomaga odchudzanie. Wspiera kontrolę masy ciała, pomaga
modelować sylwetkę. Opuncja figowa wspomaga metabolizm tłuszczów i kontrolę wagi. Ogranicza apetyt.

Zastosowanie
Wspomaganie: odchudzania, redukcji cellulitu, detoksykacji organizmu.

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z owocu opuncji figowej, wyciąg z nasion
winogron, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela nawłoci,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli oraz wosk carnauba.

1 tabletka zawiera: Ekstrakt z owocu opuncji figowej 100 mg, Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg, Wyciąg z pokrzywy
zwyczajnej 150 mg, Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg, Wyciąg z nasion winogron 80 mg, Wyciąg z ziela nawłoci 30 mg.
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Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Osoby cierpiące na schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne, kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią przed
zastosowaniem produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.
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