
 
Drogeria Krokus

Szczawa 515, Szczawa
+48 182641336

 

 

Hydrofem, odchudzanie detoksykacja cellulit, 30 tabletek
 

Cena: 9,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Alg Pharma

Opis produktu
 

HYDROFEM - 30 TABLETEK
ODCHUDZANIE, DETOKSYKACJA, REDUKCJA CELLULITU

Hydrofem to suplement diety zawierający naturalne składniki wspomagające eliminację wody z organizmu oraz detoksykację. Produkt
został tak skomponowany, aby wspomagać proces usuwania wody oraz proces redukcji i kontroli masy ciała jak również zwalczania
cellulitu.

Pokrzywa wspomaga eliminację wody z organizmu i metabolizm tłuszczów.

Zielona herbata ma właściwości antyoksydacyjne przez co chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Dodatkowo wpływa na usuwanie nadmiaru wody z organizmu.

Opuncja figowa wspomaga metabolizm tłuszczów i kontrolę wagi. Ogranicza apetyt.

Wyciąg z nasion winogron pomaga redukować cellulit i wspomaga odchudzanie. Wspiera kontrolę masy ciała i pomaga
modelować sylwetkę.

Mniszek lekarski i wyciąg z ziela nawłoci wspomagają usuwanie nadmiaru wody z organizmu i wspierają naturalną
detoksykację organizmu.

Składniki:

Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej; ekstrakt z liści zielonej herbaty; ekstrakt z
opuncji figowej; ekstrakt z nasion winogron; ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego; ekstrakt z ziela nawłoci; substancje
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przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu; substancja glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza; substancja wypełniająca – polidekstroza; barwnik – dwutlenek tytanu; substancja glazurująca – glikol
polietynowy; substancja przeciwzbrylająca – talk.

Składniki: 1 tabletka

ekstrakt z ziela pokrzywy zwyczajnej: 150 mg

ekstrakt z liści zielonej herbaty: 100 mg

ekstrakt z opuncji figowej (Opuntia ficus indica Mill.): 100 mg

ekstrakt z nasion winogron: 80 mg

ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego: 70 mg

ekstrakt z ziela nawłoci: 30 mg

*%RWS – referencyjne wartości spożycia

Zalecane spożycie:

Dorośli 1 tabletka dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Uwagi:

Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Osoby cierpiące na schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne, kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowanie
produktu powinny skonsultować się z lekarzem.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Producent: ALG PHARMA Poland Sp. z o.o., Sp.k., ul. Kasprzaka 31, Warszawa.
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