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Hydrominum Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 24,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Hydrominum to suplement diety, który jest dostępny w formie 30 kapsułek. Produkt ten został stworzony w celu wspomagania
utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu.
Hydrominum zawiera składniki, które mogą mieć korzystny wpływ na organizm w zakresie regulacji poziomu wody i elektrolitów.
Składniki te są dobrze zbilansowane i starannie dobrane, aby wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
Suplement diety Hydrominum może być szczególnie przydatny w przypadku zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą
wystąpić na skutek intensywnego wysiłku fizycznego, upałów, biegunki lub nadmiernej utraty płynów z organizmu.

Wskazania
działanie składników suplementu diety hydrominum usuwa nadmiar wody z organizmu,wspomaga odchudzanie, ułatwia redukcję
cellulitu, wspiera detoksykację organizmu

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, wyciąg z owocu opuncji figowej, wyciąg z nasion
winogron, wyciąg z mniszka lekarskiego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela nawłoci pospolitej,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: węglan wapnia, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, kwasy tłuszczowe, talk, wosk pszczeli biały oraz wosk camauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Wyciąg z owocu opuncji figowej 100 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego 70 mg
Wyciąg z ziela pokrzywy 150 mg
Wyciąg z zielonej herbaty, w tym 100 mg
katechiny nie więcej niż 95 mg
3-galusan (-)-epigalloktatechiny (EGCG) nie więcej niż 95 mg
Wyciąg z nasion winogron 80 mg
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1 tabletka
Wyciąg z ziela nawłoci pospolitej 30 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.

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. Spożycie 3-galusanu (-)-epigallokatechiny w
ciągu dnia powinno wynosić poniżej 800 mg.

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

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie powinien być spożywany przez dzieci poniżej 18 roku
życia, kobiety w ciąży lub karmiące piersią. Nie zaleca się spożywać z innymi produktami zawierającymi zieloną herbatę. Nie należy
spożywać produktu na czczo. W przypadku problemów zdrowotnych przed spożyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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