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Biodrain tabletki, 60 sztuk
 

Cena: 58,20 zł

Opis słownikowy

Dla kogo Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka BioDrain

Opakowanie 60 tabletek

Postać Tabletki

Producent NEW NORDIC

Przeznaczenie Detoks, Odchudzanie

Rodzaj produktu Suplement diety

Wiek Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu
 

Opis
BioDrain to preparat oparty na ziołowych składnikach, których działanie polega na wspomaganiu organizmu w usuwaniu toksycznych
związków i nadmiaru substancji. W skład preparatu wchodzi inulina z korzenia cykorii, która pomaga w kontrolowaniu wagi, oraz cykoria,
która wspiera proces odchudzania.

Dawkowanie
BioDrain to suplement diety, który zawiera różne składniki ziołowe, które wspomagają proces oczyszczania organizmu i kontrolowania
wagi. Skład preparatu to inulina z korzenia cykorii, wyciąg ze szparaga lekarskiego, wyciąg z pokrzywy zwyczajnej, wyciąg z owoców
gorzkiej pomarańczy standaryzowany na 35% flawonoidów, wyciąg z selera zwyczajnego, błonnik psylium z nasion babki płesznika,
wyciąg z mniszka lekarskiego, wyciąg z tymianku pospolitego oraz wyciąg z karczocha zwyczajnego standaryzowany na 5% cynaryny.

Zalecana dawka to 2 tabletki 3 razy dziennie w trakcie posiłków, popijając dużą ilością wody, przez okres co najmniej dwóch tygodni. Po
tym okresie proponuje się kontynuowanie przyjmowania suplementu, stosując 2 tabletki codziennie rano. Maksymalna porcja dzienna to
6 tabletek. Warto zwrócić uwagę, że zaleca się spożywanie dużej ilości wody - nie mniej niż 1 litr dziennie, optymalnie 1,5 do 2 litrów na
dobę.

Stosowanie
Dorośli powinni przyjmować doustnie 2 tabletki preparatu BioDrain 3 razy dziennie w trakcie posiłków, popijając dużą ilością wody, przez
minimum 2 tygodnie. Zaleca się kontynuowanie stosowania BioDrain przez kolejne 2-4 tygodnie. Po tym czasie, sugerujemy
przyjmowanie 2 tabletek preparatu codziennie rano. Aby uzyskać optymalne efekty, zalecamy picie co najmniej 1 litra wody dziennie, a
najlepiej 1,5 do 2 litrów na dobę. Zalecamy picie wody mineralnej.

Ostrzeżenia
Nie zaleca się podawania preparatu dzieciom oraz kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Ważne wskazówki
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Preparat może być stosowany przez osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej.
Preparat może być stosowany przez osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej oraz przez chorych na cukrzycę.
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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