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Venodetramax x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 33,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.) standaryzowany na 20% escyny, ekstrakt z pestek winogron
(Vitis vinifera L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancje wypełniające – celuloza i
kroskarmeloza sodowa, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu i kwasy tłuszczowe,
substancje glazurujące – sorbitol, guma arabska i karagen.

2 tabletki zawierają:

Ekstrakt z nasion kasztanowca - 350 mg* ,w tym:
escyna 20% - 70 mg*

Ekstrakt z pestek winogron - 158 mg*, w tym:
proantocyjanidyny 95% - 150,1 mg*

Witamina C - 80 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Ilość netto: 32g
60 tabletek po540 mg

Charakterystyka
VenoDetramax suplement diety zawiera starannie dobrane składniki: ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego, ekstrakt z pestek
winogron standaryzowany na 95% oligoproantocyjanidyn oraz witaminę C.

Ekstrakt z nasion kasztanowca zwyczajnego standaryzowany na 20% escyny przyczynia się do utrzymania dobrej cyrkulacji krwi
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w mikronaczyniach.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.
Ekstrakt z pestek winogron wspiera zachowanie szczelności naczyń.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
1 tabletka powlekana 2 razy dziennie. Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rani i wieczorem. Popić wodą.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.

Producent
Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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