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Detramax 600 mg x 60 tabl powlekanych
 

Cena: 31,94 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Diosminum

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Detramax w postaci tabletek powlekanych od Novascon jest produktem wspomagających mikrokrążenie żylne i
przyczyniającym się do redukcji uczucia ciężkości nóg. W jego składzie można znaleźć między innymi wyciągi roślinne, a także dawkę
flawonoidów oraz witaminę C. Suplement diety Detramax w postaci tabletek oferowany jest w zestawie z żelem Detramax (gratis).

Na co jest Detramax? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zbilansowanych posiłków w składniki
wspomagające mikrokrążenie żylne, a także wspierające redukcję uczucia zmęczenia i ciężkich nóg. Suplement diety dodatkowo
przyczynia się do lepszego funkcjonowania naczyń krwionośnych. W jego składzie można znaleźć zmikronizowaną frakcję
flawonoidową z diosminą i hesperydyną, a oprócz tego ekstrakt z liści winorośli właściwej oraz ekstrakt z pestek winogron z
oligoproantocyjanidynami. Całość formuły produktu wzbogacono poprzez dodatek witaminy C, która wspomaga produkcję kolagenu i
przyczynia się do poprawy funkcjonowania naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych Detramax. W skład 2 tabletek wchodzi 300 mg zmikronizowanej frakcji
flawonoidowej 90:10 (w tym 270 mg diosminy oraz 30 mg hesperydyny), a także 168 mg ekstraktu z liści winorośli właściwej 30:1 oraz
158 mg ekstraktu z pestek winogron (w tym 150,1 mg oligoproantocyjanidyn 95%) oraz 80 mg (100% RWS) witaminy C. Skład
suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Należy do nich zaliczyć takie składniki jak celuloza mikrokrystaliczna,
hydroksypropylometyloceluloza, stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowaną, dwutlenek
krzemu, skrobię kukurydzianą, a także glikol polietylenowy oraz poliwinylopirolidon. Zestaw obejmuje nie tylko tabletki powlekane
Detramax, ale też żel Detramax (75 ml), który otrzymujemy w gratisie.

Suplement diety Detramax w postaci tabletek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producenta i w dawkach przez niego
wskazanych. Zalecane dawkowanie Detramax to 1 tabletka powlekana przyjmowana 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Produkt
najlepiej jest przyjmować w czasie posiłku lub po nim. Tabletki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody.

Suplement diety Detramax ma pewne przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go używać. Produkt nie powinien być
stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników (składniki czynne lub pomocnicze). W przypadku wystąpienia
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objawów nadwrażliwości po zażyciu produktu zaleca się jego odstawienie i skonsultowanie się z lekarzem.

Detramax jest suplementem diety, czyli ma uzupełniać zbilansowaną dietę, ale jednocześnie nie jest w stanie jej zastąpić – dlatego nie
należy traktować go jako zamiennika zbilansowanych posiłków oraz zdrowego życia. Produkt powinien być przyjmowany w dawkach nie
większych od zalecanych przez producenta. Poza tym należy zadbać o jego prawidłowe przechowywanie, aby nie był widoczny i
dostępny dla małych dzieci. Tabletki Detramax należy chronić przed działaniem wilgoci, światła i temperaturą inną niż pokojowa.

Składniki
Zmikronizowana frakcja flawonoidów zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej 30:1, ekstrakt z
pestek winogron, zawierający 95% oligoproantocyjanidyn, witamina C, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja
wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca; dwutlenek krzemu, skrobia kukurydziana,
substancja glazurująca: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon

Zawartość w 2 tabletkach:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 300 mg* w tym:
diosmina 270 mg*
hesperydyna 30 mg*

Ekstrakt z liści winorośli właściwej 30:1 168 mg*
Ekstrakt z pestek winogron,158 mg* w tym :

oligoproantocyjanidyny 95% 150,1 mg*
Witamina C 80 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 tabletek (zawartość netto: 60 x 660 mg)

Charakterystyka
Suplement diety, zawierający starannie dobrane składniki które:

wspierają mikrokrążenie żylne,
wspomagają zmniejszenie uczucia ciężkich nóg,
wspomagają prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 1 tabletkę powlekaną dwa razy dziennie.
Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rano 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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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