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Biodrain 120 tabl.
 

Cena: 93,30 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Biodrain, 120 tabletek.

Działanie suplementu diety opiera się na składnikach ziołowych, których kompozycja stosowana jest w Skandynawii. Inulina z korzenia
cykorii wspomaga kontrolowanie wagi, a cykoria wspiera proces odchudzania.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w produkcie.

Zalecane spożycie: 2 tabletki 3 razy dziennie w trakcie posiłków, popijając dużą szklanką wody, przez okres co najmniej 2 tygodni.
Zalecane jest stosowanie preparatu Biodrain przez kolejne 2-4 tygodnie. Po tym okresie można kontynuować stosowanie preparatu
poprzez przyjmowanie 2 tabletek codziennie rano, popijając szklanką wody. Należy pić duże ilości wody - nie mniej niż 1 litr dziennie,
optymalnie 1,5-2 litrów na dobę. Najlepiej stosować wodę mineralną.

Składniki: inulina (333,33mg), błonnik z miąższu owoców cytrusowych (200mg), wyciągi roślinne: ze szparaga lekarskiego (Asparagus
Officinalis) (85mg), z pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica) (80mg), z selera zwyczajnego (Apium graveolens) (55mg), z mniszka
lekarskiego (Taraxacum officinalis) (50mg), z karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus) (37mg), wyciąg z tymianku pospolitego
(Thymus vulgaris) (20,83mg), skrobia ziemniaczana (stabilizator) (E466), kompleks miedziowy chlorofilu (barwnik) (E141),
hydroksypropyloceluloza (substancja powlekająca) (E463), stearynian magnezu (stabilizator) (E470b). W preparacie BioDrain
stwierdzono śladowe ilości białka, węglowodanów i tłuszczów.

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

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym
miejscu.
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Preparat może być stosowany przez osoby na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej oraz przez chorych na cukrzycę.

Producent:
New Nordic Manufacturing ApS,
Ny Ostergade 11,
DK-4000 Roskilde, Dania.
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