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Hydrominum 30 tabl.
 

Cena: 23,80 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Hydrominum, 30 tabletek

Hydrominum, suplement diety zawierający wyciąg z liści nawłoci, mniszek lekarski, pokrzywę, zieloną herbatę, wyciąg z nasion winogron,
opuncję figową.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka na dobę.

Składniki: celuloza (substancja wypełniająca), wyciąg z ziela pokrzywy, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z owocu opuncji figowej,
wyciąg z nasion winogron, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, hydroksypropylometyloceluloza (substancja glazurująca), wyciąg z
ziela nawłoci, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (substancja wypełniająca), sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(substancja glazurująca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik), hydroksypropyloceluloza
(substancja glazurująca), wosk pszczeli i wosk carnauba (substancje glazurujące).

1 tabletka zawiera: ekstrakt z owocu opuncji figowej 100mg, wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego 70mg, wyciąg z pokrzywy
zwyczajnej 150mg, wyciąg z zielonej herbaty 100mg, wyciąg z nasion winogron 80mg, wyciąg z ziela nawłoci 30mg.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Osoby cierpiące na schorzenia nerek lub stosujące leki
moczopędne, kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

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.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w suchym miejscu.
Produkt zawiera wosk pszczeli.
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