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Hydroslimmer x 30 tabl
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NORIS PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z liści pokrzywy, ekstrakt z owoców opuncji figowej, ekstrakt z liści zielonej
herbaty, skrobia, ekstrakt z pestek winogron, ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego, substancja wypełniająca: fosforany wapnia,
ekstrakt z ziela nawłoci, otoczka (substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek tytanu, emulgator: glikol
polietylenowy, substancja wypełniająca celuloza, substancja przeciwzbrylająca: talk, emulgator: polisorbat 80), substancja wypełniająca:
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca sole magnezowe kwasów tłuszczowych, witamina B6
(chlorowodorek pirydoksyny).

1 tabletka zawiera:

Ekstrakt z owoców opuncji figowej 100 mg*
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg*
Ekstrakt z liści pokrzywy 150 mg*
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 100 mg*

w tym EGCG* * 55 mg*
w tym kofeina 1 mg*

Ekstrakt z pestek winogron 80 mg*
w tym OPC* * * 76 mg*

Ekstrakt z ziela nawłoci 30 mg*
Witamina B6 (RWS%*) 1,4 mg (100%RWS)

* * EGCG – galusan epigallokatechiny
* * * OPC – oligoproantocyjanidyny
* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
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Zawartość opakowania: 30 tabl (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

HYDROSLIMMER to preparat przeznaczony dla osób dorosłych, zawierający specjalnie dobrane składniki, które wspierają
usuwanie nadmiaru wody z organizmu i oczyszczanie go z toksyn oraz pomagają w utrzymaniu właściwej masy ciała.

Ziele nawłoci, mniszek lekarski oraz pokrzywa wspomagają eliminację wody z organizmu i wykazują właściwości
oczyszczające.
Zielona herbata sprzyja eliminacji nadmiaru wody z organizmu.
Ekstrakt z pestek winogron pomaga w utrzymaniu właściwej masy ciała oraz redukcji cellulitu wodnego.
Opuncja figowa wspiera metabolizm tłuszczów i pomaga w kontrolowaniu masy ciała.
Witamina B6 bierze udział w metabolizmie białka i tłuszczu, wspomagając jego spalanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
NORIS Pharma AG
Gutenbergstrasse 1
CH-8002 Zürich, Switzerland
Informacja naukowa w Polsce
NORIS Polska sp. z o.o.
ul. Wołoska 22
02-675 Warszawa
Polska

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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