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Hydrominum +detox tabletki, 30 tbl
 

Cena: 36,23 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety, którego składniki wspomagają eliminację wody z organizmu oraz wspierają naturalne usuwanie toksyn i substancji
będących wynikiem przemiany materii. 

Skład wzbogacono o wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego, wspierajacy proces usuwania nadmiaru wody z organizmu oraz wyciąg z
liści brodziuszki wiechowatej, który wspiera naturalne działanie detoksykacyjne i antyoksydacyjne. 

Składniki produktu wspomagają odchudzanie, utrzymanie prawidłowej masy ciała, ułatwiają redukcję cellulitu oraz wspierają
samopoczucie w okresie napięcia przedmiesiączkowego.

Zawiera wyłącznie naturalne wyciągi roślinne:
Wyciąg z mniszka lekarskiego - wspiera naturalne procesy oczyszczające organizm oraz fizjologiczną detoksykację. Dodatkowo
wspomaga ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników.
Wyciąg z zielonej herbaty - wspiera naturalną ochronę organizmu przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo wspomaga
prawidłowe wydalanie wody z organizmu. Pomaga kontrolować masę ciała i zmniejszyć apetyt.
Wyciąg z opuncji figowej - wspomaga metabolizm tłuszczów i kontrolę wagi. Wspomaga odchudzanie i pomaga zmniejszyć apetyt.
Wyciąg z nasion winogron - pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i zmniejszeniu cellulitu.
Wyciąg z ziela pokrzywy - wspomaga eliminację wody z organizmu. Wspiera zdrowie skóry.
Wyciąg z ziela nawłoci - wspiera zdrowie pęcherza i dolnych dróg moczowych. Wspomaga łagodzić objawy menopauzy oraz wspiera
samopoczucie w okresie przedmiesiączkowym.
Wyciąg z ostrokrzewu paragwajskiego - wspomaga eliminacje wody z organizmu.
Wyciąg z liści brodziuszki wiechowatej - wspomaga naturalny mechanizm oczyszczania organizmu oraz działa antyoksydacyjne.

Sposób użycia:
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
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Wartość odżywcza w 1 tabletce:
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

Skład:
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:
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.

Opakowanie: 30 tabletek

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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