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Hydrominum x 30 tabl
 

Cena: 25,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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 , substancja
wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana , wyciąg z ziela nawłoci, substancja glazurująca - sole magnezowe
kwasów tłuszczowych , substancja przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu , barwnik - dwutlenek tytanu , substancja glazurująca -
hydroksypropyloceluloza, substancje glazurujące - wosk pszczeli i wosk carnauba

Zawartość w 1 tabletce

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*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Hydrominum suplement diety zawiera składniki wspomagające naturalną eliminację wody z organizmu wraz z zawartymi w niej
zbędnymi produktami przemiany materii (toksynami), wspomaga proces redukcji i kontroli masy ciała. Dodatkowo wspierają
oczyszczenie i naturalną detoksykację organizmu.
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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.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

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

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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