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Detramax plus x 30 tabl powlekanych
 

Cena: 26,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Detramax plus w postaci tabletek powlekanych jest wyrobem przeznaczonym do stosowania doustnego, który
wspiera kondycję i funkcjonowanie naczyń żylnych, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia dolegliwości związanych z uczuciem
ich ciężkości. Produkt zawiera w składzie ekstrakty roślinne z pestek winogron i kłącza ruszczyka kolczastego. Dodatkowo został
wzbogacony o dodatek witaminy C oraz o frakcje flawonoidowe, w tym hesperydynę oraz diosminę.

Na co jest Detramax plus? Wskazaniem do stosowania suplementu jest wzbogacenie zdrowych posiłków w składniki, które
przyczyniają się redukcji obrzęków kończyn dolnych, a także mogą przynosić ulgę przy uczuciu zmęczonych nóg. Oprócz tego
wspomniane substancje wspomagają działania antyoksydacyjne w organizmie.

Składniki czynne zawarte w suplemencie diety Detramax plus wspomagają krążenie żylne, a poza tym mogą przynosić ulgę, gdy
odczuwamy zmęczenie nóg. Dzięki zawartości witaminy C suplement diety dodatkowo wspomaga kondycję i prawidłowe
funkcjonowanie naczyń krwionośnych, gdyż witamina C przyczynia się do zwiększenia produkcji kolagenu. Ekstrakt z pestek winogron
wspiera utrzymanie szczelności naczyń krwionośnych, a ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego przyczynia się do polepszenia krążenia
żylnego, a także może przynosić ulgę przy uczuciu zmęczonych nóg. Zmikronizowana frakcja flawonoidowa ma natomiast w składzie
diosminę i hesperydynę, które są izolowane m.in. z cytrusów.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek powlekanych Detramax plus. W skład 2 tabletek powlekanych wchodzi 445 mg zmikronizowanej
frakcji flawonoidowej 90:10 (w tym 400,5 mg diosminy 90% oraz 44,5 mg hesperedyny 10%), a oprócz tego 158 mg ekstraktu z pestek
winogron (w tym: 150,1 mg proantocyjanidów 95%) oraz 135 mg ekstraktu z kłącza ruszczyka kolczastego (w tym: 6,6 mg ruskogeiny
5%) oraz 80 mg (100% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety Detramax plus uzupełniają substancje pomocnicze, do których należy
zaliczyć: celulozę, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, sól sodową karboksymetylocelulozy usieciowaną, sorbitol, dwutlenek krzemu
i kwasy tłuszczowe, a także gumę arabską i karagen. Suplement diety Detramax plus powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami
producenta i w określonych przez niego dawkach. Rekomendowane dawkowanie Detramax plus to 1–2 tabletki dziennie i nie należy tej
dawki przekraczać.

Suplement diety Detramax plus ma także pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie może być zażywany przez każdego.
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Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników – pojawienie się objawów uczulenia w związku z przyjęciem
suplementu diety stanowi wskazanie do zaprzestania jego stosowania oraz konsultacji z lekarzem.

Suplementu diety Detramax plus nie można traktować jako zamiennika zdrowej, zbilansowanej diety czy też zdrowego trybu życia,
ponieważ nie może ich zastąpić. Produkt może natomiast je wzbogacać, ale należy pilnować, aby nie przyjmować go w dawkach
większych od rekomendowanych. Wszystkie suplementy diety, nie wykluczając Detramax plus, wymagają przechowywania poza
zasięgiem dzieci.

Składniki
zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca - celuloza, ekstrakt z
pestek winogrona (Vitis vinifera L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego (Ruscus
aculeatus L.) standaryzowany na 5% ruskogeniny, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca - sorbitol,
substancje przeciwzbrylające - dwutlenek krzemu i kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące - guma arabska i karagen

2 tabletki powlekane zawierają:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 - 445 mg*, w tym:
diosmina 90% - 400,5 mg*
hesperedyna 10% - 44,5 mg*

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

Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego - 135 mg*, w tym:
ruskogeina 5% - 6,6 mg*

Witamina C - 80 mg (100% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
16,5 g (30 tabletek po 550 mg)

Charakterystyka
DETRAMAX plus to suplement diety, który dzięki zawartym składnikom wspomaga krążenie żylne, wspiera rewitalizację i pomaga
przynieść ulgę zmęczonym nogom(standaryzowany na ruskogeninę ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego). Ponadto zawiera
standaryzowany na oligomeryczne proantocjanidyny (OPC) ekstrakt z pestek winogron . Witamina C w DETRAMAX® plus korzystnie
wpływa na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych poprzez wspomaganie produkcji kolagenu (witamina C).
DETRAMAX® plus zawiera również diosminę i hesperydynę w postaci zmikronizowanej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 tabletki powlekane dziennie.

Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej, 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.
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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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