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Hydrominum +skin, 30 tabletek
 

Cena: 29,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Wiek od 18 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Hydrominum +skin suplement diety zawiera naturalne składniki wspomagające eliminację wody z organizmu oraz proces oczyszczania i
fizjologiczną detoksykację organizmu. Ponadto składniki produktu wspomagają odchudzanie i ułatwiają redukcję cellulitu. Aby
dodatkowo zachować zdrową skórę receptura produktu została wzbogacona o cynk i witaminę A. Cynk wspiera zdrowie włosów i
paznokci, natomiast witamina A pomaga utrzymać prawidłowy stan błon śluzowych i odgrywa rolę w procesie specjalizacji komórek. W
składzie produktu znajduje się również witamina E, która chroni przed stresem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety osób dorosłych w składniki wspierające:

usuwanie nadmiaru wody z organizmu,
zachowanie zdrowej skóry,
odchudzanie,
redukcję cellulitu,
detoksykację organizmu.

Zalecane spożycie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, glukonian cynku, wyciąg z mniszka lekarskiego,
wyciąg z owocu opuncji figowej, wyciąg z nasion winogron, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela
nawłoci pospolitej, substancja wypełniająca: poliwinylopirolidon, bursztynian D-alfa-tokoferylu, substancja glazurująca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, octan retinylu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, kwasy tłuszczowe, talk, wosk pszczeli biały oraz wosk carnauba
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Warto?ci od?ywcze

 

Wyci?g z owocu opuncji figowej

Wyci?g z mniszka lekarskiego

Wyci?g z ziela pokrzywy

Wyci?g z zielonej herbaty

Wyci?g z nasion winogron

Wyci?g z ziela naw?oci pospolitej

Cynk
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Witamina EWitamina A

Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy 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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