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Diosmilegs x 60 kaps
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza, kwas
L-askorbinowy (witamina C), rutyna, ekstrakt z korzeni ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus L., substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu, barwnik : dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:

diosmina - 300,0 mg*
hesperydyna - 33,33 mg*
witamina C - 40,0 mg (50% RWS)
rutyna - 25,0 mg*
ekstrakt z korzeni ruszczyka kolczastego - 20,0 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS – referencyjna wartość spożycia

Masa netto
Zawartość opakowania: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Diosmilegs to suplement diety zawierający zmikronizowaną frakcję flawonoidową, w tym diosminę i hesperydynę, a także rutynę,
ekstrakt z korzeni ruszczyka kolczastego oraz witaminę C.

Ekstrakt z korzeni ruszczyka kolczastego wspiera mikrokrążenie żylne oraz przynosi ulgę zmęczonym nogom.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych
oraz pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.
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Obecna w produkcie rutyna pochodzi z kwiatów perełkowca japońskiego i należy do związków flawonowych. Diosmina i
hesperydyna pozyskiwane są z owoców pomarańczy gorzkiej Citrus aurantium L.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Preparat nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 kapsułka w trakcie posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać Diosmilegs w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Nord Farm Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 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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