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Rodzina Zdrowia HydroFit! x 30 tabl
 

Cena: 17,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Rodzina Zdrowia HydroFit! w postaci tabletek jest produktem od Silesian Pharma, który jest przeznaczony dla kobiet.
Preparat bazuje na ekstraktach roślinnych, w tym ekstrakcie z liści zielonej herbaty, owoców opuncji figowej, ekstrakcie z korzenia
mniszka lekarskiego oraz z ziela pokrzywy zwyczajnej.

Na co jest Rodzina Zdrowia HydroFit!? Wskazaniem do przyjmowania tego suplementu diety jest nadmiar wody w organizmie.
Zatrzymywanie wody w organizmie często jest efektem ubocznym stosowania antykoncepcji, a poza tym nie jest rzadkością u kobiet w
2. połowie cyklu miesiączkowego. Może być też efektem zbyt rzadkiej aktywności fizycznej i często wiąże się także z nieprawidłową
dietą. Suplement diety Rodzina Zdrowia HydroFit! uzupełnia codzienną dietę w składniki, które wspomagają eliminację wody z
organizmu, a tym samym odchudzanie. Zawarty w suplemencie diety ekstrakt z owoców opuncji figowej wspiera kontrolowanie
poziomu glukozy i może przyspieszać metabolizm tłuszczów. Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego przyczynia się natomiast do
utrzymania prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych, a także dróg żółciowych i wątroby. Ekstrakt z liści zielonej herbaty
wspomaga działanie wydalnicze nerek i wspiera metabolizm, a także rozkład tłuszczów. Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej może
również wpływać pozytywnie na poziom energii i witalność organizmu, a dodatkowo przyczyniać się do sprawniejszej pracy nerek.

W opakowaniu o masie netto 62,1 g znajduje się 30 tabletek Rodzina Zdrowia HydroFit! W skład 1 tabletki suplementu diety Rodzina
Zdrowia HydroFit! wchodzi 180 mg ekstraktu z liści zielonej herbaty oraz 150 mg ekstraktu z ziela pokrzywy zwyczajnej, a także 100 mg
ekstraktu z owoców opuncji figowej oraz 70 mg ekstraktu z korzenia mniszka lekarskiego. Skład suplementu diety Rodzina Zdrowia
HydroFit Rodzina Zdrowia HydroFit uzupełniają składniki pomocnicze, takie jak: celuloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz
dwutlenek krzemu. Zaleca się przyjmowanie suplementu diety Rodzina Zdrowia HydroFit! w sposób wskazany przez producenta i w
określonych przez niego ilościach. Rekomendowane dawkowanie Rodzina Zdrowia HydroFit! to przyjmowanie 1 tabletki dziennie i nie
należy zwiększać tej ilości.

Suplement diety Rodzina Zdrowia HydroFit! ma pewne przeciwwskazania do stosowania. Nie należy przyjmować produktu w
przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Tabletki Rodzina Zdrowia HydroFit! nie powinny być stosowane przez
dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie należy zażywać suplementu diety, jeśli pacjent zmaga się ze schorzeniami nerek lub przyjmuje leki o
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działaniu moczopędnym. Suplement diety Rodzina Zdrowia HydroFit! nie powinien być również przyjmowany przez kobiety, które
spodziewają się dziecka lub są w okresie laktacji. Rodzina Zdrowia HydroFit! jest suplementem diety, co oznacza, że nie zastąpi
zbilansowanych posiłków i prowadzenia zdrowego trybu życia, zatem nie należy traktować produktu jako ich zamiennika. Nie należy
przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych przez producenta. Tabletki Rodzina Zdrowia HydroFit! powinny być
przechowywane poza zasięgiem dzieci.

Składniki
Substancja wypełniająca: celuloza, ekstrakt z liści ostrokrzewu paragwajskiego (Yerba mate) Ilex Paraguariensis DER 2:1, ekstrakt z
kłącza ostryżu długiego Curcuma longa DER 4:1, ekstrakt z liści zielonej herbaty Camellia sinensis DER 4:1, substancja
przeciwzbrylająca: fosforan wapnia, (fosforan diwapniowy), ekstrakt z nasion gorzkiej pomarańczy Citrus aurantium DER 20:1 ,
standaryzowany na zawartość synefryny 6%, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, dwutlenek krzemu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja wiążąca sorbitol, emulgator:
lecytyny (soja), barwnik: kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, chlorek chromu III (chrom).

Zawartość w 1 tabletce:
Ekstrakt z liści zielonej herbaty 180 mg*
Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej 150 mg*
Ekstrakt z owoców opuncji figowej 100 mg*
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego 70 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 tabletek (3 blistry po 20 tabletek).
Masa netto: 62,1 g.

Charakterystyka
Rodzina Zdrowia HydroFit! jest przeznaczony dla kobiet, które zmagają się z problemem nadmiaru wody w organizmie. Dzięki zawartym
w nim składnikom pomaga eliminować nadmiar wody oraz wspomaga odchudzanie.

Ekstrakt z owoców opuncji figowej wspomaga metabolizm tłuszczów, przez co wpływa na kontrolę prawidłowej masy ciała.
Wspomaga kontrolę poziomu glukozy oraz apetytu.
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania dróg moczowych, wątroby oraz
dróg żółciowych.
Ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej wspomaga usuwanie wody przez nerki, a także wpływa na witalność i zachowanie energii
przez organizm.
Ekstrakt z liści zielonej herbaty wspomaga rozkład tłuszczów. Posiada właściwości antyoksydacyjne oraz wspiera funkcje
wydalnicze nerek. Pomaga ponadto kontrolować prawidłową masę ciała poprzez wspomaganie metabolizmu i zmniejszenie
apetytu.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników produktu.
Osoby cierpiące na schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem produktu
powinny skonsultować się z lekarzem.
Suplement diety nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie
1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed światłem. Suplementy diety powinny
być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Silesian Pharma Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice

Informacje dodatkowe
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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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