Dehydravet Slim
SUPLEMENT DIETY
Wspomaga wydalanie nadmiaru wody z organizmu 1
Wspomaga kontrolę masy ciała2 ,3
30 tabletek powlekanych
Avet Pharma (logo)
Wyprodukowano w Polsce
Dehydravet Slim suplement diety jest przeznaczony dla osób dorosłych zmagających się z
nadmiarem wody w organizmie1 oraz dbających o kontrolę masy ciała2,3. Nadmiar wody w organizmie
może mieć związek z niewłaściwą dietą oraz brakiem odpowiedniej aktywności fizycznej.
Ekstrakt z liści pokrzywy wspomaga eliminację wody z organizmu1, wspomaga funkcję
wydalniczą nerek oraz korzystnie wpływa na układ moczowy.
Ekstrakt z opuncji wpływa na metabolizm tłuszczów oraz kontrolę masy ciała2. Pomaga w
kontroli wagi przez zmniejszenie apetytu i ilości spożywanych kalorii.
Ekstrakt z zielonej herbaty przyczynia się do kontroli masy ciała3, wspiera metabolizm i
utlenianie tłuszczów.
Ekstrakt z pestek winogron wspomaga redukcję cellulitu oraz wykazuje właściwości
antyoksydacyjne.
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego wspiera prawidłową pracę układu moczowego.
Zalecana dzienna porcja: 1 tabletka dziennie. Tabletkę należy popić wodą.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplement diety nie może
być stosowany jako zamiennik zróżnicowanej diety.
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liści pokrzywy (Urtica dioica)
zielonej herbaty (Camellia sinensis O.ktze)
łodygi opuncji (Opuntia Mill)
pestek winogron (Vitis vinifera L.)

Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale)

Zawartość
w 1 tabletce
150,00 mg
150,00 mg
120,00 mg
80,00 mg
70,00 mg

Składniki: substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z liści pokrzywy (Urtica
dioica), ekstrakt z zielonej herbaty (Camellia sinensis O.ktze), ekstrakt z łodygi opuncji (Opuntia Mill),
ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.), ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego (Taraxacum
officinale), substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk, substancja wiążąca - sorbitol,
emulgator - lecytyny, barwnik - dwutlenek tytanu
Najlepiej spożyć przed końcem, Numer partii – na brzegu blistra i na boku opakowania
Przechowywanie: w suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed światłem.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Ważne informacje: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze
składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią
oraz osób cierpiących na schorzenia nerek lub stosujące leki moczopędne.
Zawartość opakowania: 30 tabletek powlekanych
Producent: AVET PHARMA SP. Z O.O., Ul. Fleminga 33B, 03-176 Warszawa

