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Norminella Hydro ŚWIAT ZDROWIA, 30 tbl
 

Cena: 19,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement z siedmioma wyciągami roślinnymi, które wspomagają kontrolę masy ciała i cellulitu (winogrona), usuwanie nadmiaru wody
z organizmu (mniszek lekarski), oczyszczanie (pokrzywa, bratek) i odchudzanie (opuncja figowa).

Składniki:
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.), DER 4:1; wyciąg z owoców opuncji figowej
(Opuntia ficus-indica), DER 10:1; wyciąg z liści zielonej herbaty (Camellia sinensis), DER 4:1; wyciąg z nasion winogron (Vitis vinifera L.),
DER 4:1; wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale), DER 4:1; wyciąg z ziela nawłoci pospolitej (Solidago virgaurea L.),
DER 4:1; wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego – bratka polnego (Viola tricolor L.), DER 4:1; substancja glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza; substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, talk;
barwnik: dwutlenek tytanu; emulgator: lecytyny (lecytyna rzepakowa); substancja wiążąca: sorbitol.

Składnik 1 tabletka

Wyciąg z pokrzywy 150 mg
Wyciąg z opuncji figowej 100 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z winogron 80 mg
Wyciąg z mniszka lekarskiego 70 mg
Wyciąg z nawłoci 30 mg
Wyciąg z bratka polnego 30 mg

Zalecana dzienne spożycie: 1 tabletka dziennie, popijając wodą.

Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Spożywania preparatu nie zaleca się osobom cierpiącym na ostre zapalenie stawów, a także wtedy, gdy jest zalecane ograniczenie
przyjmowania płynów oraz przy jednoczesnym stosowaniu środków moczopędnych. 
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Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12. roku życia.

Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany
jako substytut zróżnicowanej diety.

Przechowywać: w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 30 tabletek powlekanych, masa netto 27,7 g

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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