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Hydrominum *30 tabl.
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Hydrominum 
Opakowanie: 30 tabletek 
Sposób użycia: 1 tabletka dziennie.
Skład: Ekstrakt z owocu opuncji figowej, Wyciąg z korzenia mniszka lekarskiego, Wyciąg z pokrzywy zwyczajnej, Wyciąg z zielonej
herbaty.
Wskazania:  Hydrominum to suplement diety, który dzięki swoim składnikom czynnym wspomaga naturalną eliminację nadmiaru wody
z organizmu wraz z zawartymi w niej toksynami.
Hydrominum zmniejsza skutki nadmiaru wody w organizmie tj.: łagodzi wrażenie nabrzmienia, wspomaga odchudzanie, ułatwia
zwalczanie cellulitu, wpływa na eliminację toksyn. Nadmiar wody w organizmie może dotyczyć osób: zażywających tabletki
antykoncepcyjne, zażywających mało ruchu, kobiet ze zmianami hormonalnymi, osób nie dbających o dietę. 
Właściwości:
Gromadzenie wody w organizmie może być związane z fizjologicznymi zmianami równowagi hormonalnej w trakcie cyklu
menstruacyjnego lub spowodowane stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych, nieodpowiednią dietą oraz brakiem
odpowiedniej aktywności fizycznej.

Hydrominum suplement diety zawiera składniki wspomagające naturalną eliminację wody z organizmu wraz z zawartymi w niej
zbędnymi produktami przemiany materii (toksynami), wpływając korzystnie na proces redukcji i kontroli masy dała. Dodatkowo ułatwiają
zwalczanie cellulitu, wspierają oczyszczenie i naturalną detoksykację organizmu.

Opuncja figowa - wspomaga metabolizm tłuszczów i kontrolę wagi. Ogranicza apetyt.
Mniszek lekarski - wspomaga wydalanie nadmiaru wody z organizmu. Wykazuje właściwości oczyszczające. Wspiera naturalną
detoksykację organizmu.
Pokrzywa - wspomaga eliminację wody z organizmu i metabolizm tłuszczów. Wpływa korzystnie na witalność i zachowanie energii.
Zielona herbata - posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki czemu chroni organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.
Dodatkowo promuje wydalanie wody z organizmu.
Wyciąg z nasion winogron - pomaga w redukcji cellulitu i wspomaga odchudzanie. Wspiera kontrolę masy dała, pomaga modelować
sylwetkę.
Status:  suplement diety
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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