
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Hydrominum + detox, 30 tabletek skóra woda
 

cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

złożone

Zastosowanie Odchudzanie

Opis produktu
 

Czym jest Hydrominum + detox?

Hydrominum + detox to suplement diety zawierający składniki, które wspomagają eliminację wody z organizmu oraz wspierają naturalne
usuwanie toksyn i substancji będących wynikiem przemiany materii.

Preparat Hydrominum + detox został wzbogacony o wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego, który wspiera proces usuwania nadmiaru
wody z organizmu oraz wyciąg z liści brodziuszki wiechowatej wspierający naturalne działanie detoksykacyjne i antyoksydacyjne.
Dodatkowo składniki produktu wspomagają odchudzanie, utrzymanie prawidłowej masy ciała, ułatwiają redukcję cellulitu i wspierają
samopoczucie w okresie napięcia przedmiesiączkowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład
Składniki: 1 tabletka
Wyciąg z owocu opuncji figowej: 50 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego: 70 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy: 150 mg
Wyciąg z zielonej herbaty: 100 mg
Wyciąg z nasion winogron: 50 mg
Wyciąg z ziela nawłoci pospolitej: 30 mg
Wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego: 64 mg
Wyciąg z liści brodziuszki wiechowatej: 30 mg

Składniki: substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z
ostrokrzewu paragwajskiego, wyciąg z owocu opuncji figowej, wyciąg z nasion winogron, substancja glazurująca:
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 hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela nawłoci pospolitej, wyciąg z liści brodziuszki wiechowatej, substancje wypełniające:
poliwinylopirolidon i dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu,
substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, kwasy tłuszczowe, talk, wosk pszczeli biały i wosk carnauba.

Uwagi do stosowania
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przechowywać w temperaturze 15-25°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Zawartość:

30 tabletek

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM FARMACJA
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