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Active Legs x 30 tabl
 

Cena: 66,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent NEW NORDIC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
wyciąg z kory francuskiej sosny morskiej (Pinus pinaster, Aiton); wyciąg z liści czerwonej winorośli (Vitis vinifera L.); witamina C (kwas L-
askorbinowy); wyciąg z czarnego pieprzu (Piper nigrum L.); substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; substancja
przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancja zagęszczająca: skrobia ziemniaczana; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; substancje glazurujące i powlekające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego,
hydroksypropylometyloceluloza.

1 tabletka zawiera:

Wyciąg z kory francuskiej sosny morskiej (Pinus pinaster, Aiton) standaryzowany na 95% polifenoli - 360 mg*
Wyciąg z liści czerwonej winorośli (Vitis vinifera L) standaryzowany na 5% polifenoli - 360 mg *
Wyciąg z nasion czarnego pieprzu (Piper nigrum L.) standaryzowany na 40% piperyny - 20 mg*
 Witamina C - 40 mg (50% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Active Legs pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu żył i naczyń krwionośnych.
Składniki zawarte w preparacie pomagają uniknąć uczucia zmęczonych nóg również po długotrwałym staniu lub siedzeniu.
Wyprodukowana w Szwecji tabletka zawiera ziołową kombinację wyciągu z kory francuskiej sosny morskiej, liści czerwonej
winorośli i czarnego pieprzu z dodatkiem witaminy C.
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Zawartość kory francuskiej sosny morskiej pomaga w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania żył, chroni ściany naczyń
krwionośnych oraz poprawia dobrą cyrkulację krwi.
Wyciąg z liści czerwonej winorośli przyczynia się do właściwego przepływu krwi w nogach i może zmniejszyć uczucie
zmęczonych i ciężkich nóg.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu dla zapewnienia właściwego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Bez nabiału
Bez glutenu
Wegański

Przeciwwskazania
Nie stosować w czasie ciąży. Należy uzyskać opinię specjalisty przed użyciem w przypadku karmienia piersią lub alergii. Nie zaleca się
stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia.

Stosowanie
Przyjmować 1 tabletkę dziennie popijając szklanką wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
New Nordic Healthbrands AB, S.dra F.rstadsgatan 3, 211 43 Malm., Szwecja
Dystrybutor w Polsce:
New Nordic Healthbrands, Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00 – 867 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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