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BioDrain x 120 tabl
 

Cena: 114,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 120 tabl

Postać Tabletki

Producent NEW NORDIC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Inulina z korzenia cykorii; (Cichorium intybus L.); wyciąg ze szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis); wyciąg z pokrzywy zwyczajnej
(Urtica dioica); wyciąg z owoc.w gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) standaryzowany na 35% flawonoid.w; wyciąg z selera
zwyczajnego (Apium graveolens); błonnik psylium z nasion babki płesznika (Plantago psyllium L.); wyciąg z mniszka lekarskiego
(Taraxacum officinalis Web.); wyciąg z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) standaryzowany na 5% cynaryny; wyciąg z karczocha
zwyczajnego (Cynara scolymus L.); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; stabilizator: s.l sodowa
hydroksymetylocelulozy; substancja spulchniająca: fosforan diwapniowy; stabilizator: sole magnezowe kwas.w tłuszczowych;
substancja zagęszczająca: hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

2 tabletki zawierają:

Inulina z korzenia cykorii (Cichorium intybus L.) - 600 mg *
Wyciąg ze szparaga lekarskiego (Asparagus officinalis) - 170 mg*
Wyciąg z pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) - 160 mg *
Wyciąg z owoc.w gorzkiejpomarańczy (Citrus aurantium L.) standaryzowany na 35% flawonoidów - 160 mg*
Wyciąg z selera zwyczajnego (Apium graveolens) - 110 mg *
Błonnik psylium z nasion babkipłesznika (Plantago psyllium L.) - 100 mg *
Wyciąg z mniszka lekarskiego (Taraxacum officinalis Web.) - 100 mg *
Wyciąg z tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) standaryzowany na 5% cynaryny - 42 mg *
Wyciąg z karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.) - 29,6 mg *

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
120 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
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BioDrain™ to ziołowy suplement diety, mający korzystny wpływ na oczyszczanie organizmu oraz usuwanie nagromadzonych
toksyn. Oparta na szwedzkiej tradycji kompozycja ziół i minerałów, wspiera rozkład tłuszczu w układzie pokarmowym.
BioDrain®

wspiera proces odchudzania
przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn

Skład:
inulina z korzenia cykorii
błonnik z miąższu owoców cytrusowych
wyciągi: z pokrzywy zwyczajnej, owoców gorzkiej pomarańczy, selera zwyczajnego, nasion babki płesznika, mniszka
lekarskiego, tymianku pospolitego

nie zawiera glutenu
nie zawiera nabiału
nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego

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

Stosowanie
Dorośli - doustnie 2 tabletki 3 razy dziennie w trakcie posiłku, popijając dużą ilością wody, przez okres co najmniej dw.ch tygodni.
Zalecane jest stosowanie preparatu BioDrain przez kolejne 2-4 tygodni. Po tym okresie proponujemy kontynuowanie przyjmowania
suplementu stosując 2 tabletki codziennie rano. Zalecamy spożywanie dużych ilości wody – nie mniej niż 1 litr dziennie, optymalnie 1,5
do 2 litr.w na dobę.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
New Nordic Healthbrands AB, S.dra F.rstadsgatan 3, 211 43 Malm., Szwecja
Dystrybutor w Polsce:
New Nordic Healthbrands, Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa

Ważne informacje
Preparat może być stosowany przez osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej.

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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