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HYDROMINUM tabletki x 30tabl.
 

Cena: 23,36 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 30 tabl.

POSTAĆ TABLETKI

PRODUCENT AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

REJESTRACJA SUPLEMENT DIETY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Wskazania
nowy, bogatszy skład,działanie składników suplementu diety hydrominum usuwa nadmiar wody z organizmu,naturalne
składniki,wspomaga odchudzanie, ułatwia redukcję cellulitu, wspiera detoksykację organizmu

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza, wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z owocu opuncji figowej, wyciąg z nasion
winogron, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, wyciąg z ziela nawłoci,
substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli oraz wosk carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Ekstrakt z owocu opuncji figowej 100 mg
Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg
Wyciąg z pokrzywy zwyczajnej 150 mg
Wyciąg z zielonej herbaty 100 mg
Wyciąg z nasion winogron 80 mg
Wyciąg z ziela nawłoci 30 mg

Stosowanie
Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.nnNie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.nDla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić od światła i wilgoci.
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Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniem do stosowania jest uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Osoby cierpiące na
schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne, kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią przed zastosowaniem produktu powinny
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Opis
Hydrominum Suplement diety 30 sztuk
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