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Cyclovena x 60 kaps
 

Cena: 25,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Cyclovena w postaci kapsułek z wyciągiem z ruszczyka kolczastego, metylochalkonem hesperydyny oraz witaminą C
jest produktem wspomagającym krążenie żylne kończyn dolnych. Przyczynia się do redukcji obrzęków oraz odczucia lekkości nóg.
Produkt od Lek-Am należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i rekomendowanym przez niego dawkowaniem.

Na co jest Cyclovena? Wskazaniem do stosowania suplementu jest uzupełnienie zdrowej diety o składniki przyczyniające się do
redukcji dolegliwości związanych z uczuciem ciężkości nóg i zaburzeniami krążenia żylnego. W skład suplementu diety wchodzi wyciąg
z ruszczyka kolczastego, witamina C i hesperydyna. Ruszczyk kolczasty jest bogaty w saponozydy, które przyczyniają się do
wzmocnienia ścian drobnych naczyń krwionośnych i wspierają utrzymanie ich prawidłowej elastyczności oraz stanu napięcia. Wyciąg z
ruszczyka dodatkowo przyczynia się do obkurczania naczyń żylnych, a w efekcie do poprawy krążenia i redukcji ewentualnych zastojów.
Witamina C jest natomiast antyoksydantem, który wspomaga ochronę przeciwwolnorodnikową komórek, a oprócz tego przyczynia się
do wzmacniania naczyń krwionośnych. Hesperydyna to natomiast związek prowadzący do redukcji przepuszczalności naczyń
krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek Cyclovena. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 150 mg suchego wyciągu z ruszczyka
kolczastego (22% heterozydów sterolowych), a także 150 mg metylochalkonu hesperydyny oraz 100 mg kwasu L-askorbinowego.
Należy przestrzegać rekomendowanego przez producenta dawkowania Cyclovena, chyba że lekarz wyda inne zalecenia co do
stosowania suplementu diety. Wskazana dzienna porcja suplementu to 1 kapsułka. Suplement diety Cyclovena można przyjmować
rano lub wieczorem. Nie należy przekraczać rekomendowanej dawki preparatu. Oznacza to, że 1 opakowanie suplementu diety
Cyclovena powinno wystarczyć na około 2 miesiące suplementacji.

Produkt wspomaga redukcję obrzęków kończyn dolnych, a oprócz tego wspiera prawidłowe krążenie żylne oraz wspomaga kondycję
naczyń krwionośnych. Nie może być jednak stosowany przez każdego pacjenta. Przeciwwskazania Cyclovena dotyczą nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników suplementu diety. Jeśli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek objawy, które mogłyby wskazywać na
nadwrażliwość na składniki suplementu diety, powinien on odstawić kapsułki i skonsultować się z lekarzem. Dodatkowo produkt nie
powinien być stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią.
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Suplement diety Cyclovena nie zastąpi zdrowych, zbilansowanych posiłków i zdrowego trybu życia, więc nie należy go traktować jako
ich substytutu. Produkt może uzupełniać zdrową dietę, ale należy stosować go w dawkach nie większych niż wskazane. Wszystkie
suplementy diety, w tym również kapsułki Cyclovena, wymagają przechowywania w taki sposób, aby dzieci ich nie widziały i nie miały do
nich dostępu. Kapsułki należy przechowywać w opakowaniu oryginalnym i w temperaturze pokojowej.

Składniki
Suchy wyciąg z Ruszczyka kolczastego zawierający 22% sumy heterozydów sterolowych -150 mg, Metylochalkon hesperydyny -150 mg
Kwas L-askorbinowy -100 mg, emulgator: Glikol polietylenowy 4000 - 5 mg, substancja przeciwzbrylająca: Dwutlenek krzemu - 4 mg,
substancja przeciwzbrylająca: Stearynian magnezu - 4 mg, Żelatyna - 82,6312 mg, Woda oczyszczona -13,58 mg, Dwutlenek tytanu -
0,7760 mg, Barwnik: Brilliant Blue FCF-0,0128 mg.

1 kapsułka zawiera:

Ruszczyk kolczasty – 150 mg*
Metylochalkon hesperydyny – 150 mg*
Kwas L-askorbionowy (Witamina C) – 100 mg

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Ruszczyk pomaga zmniejszyć obrzęk, rewitalizuje, odświeża i przynosi ulgę oraz uczucie lekkości nóg. Wspiera także krążenie
żylne zmęczonych i ciężkich nóg. Ponadto przyczynia się do poprawy krążenia w nogach.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz naczyń
krwionośnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Stosowanie
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu to 1 kapsułka rano lub wieczorem.

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

Producent
Zakład Produkcyjny Lek-Am
ul. Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

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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