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Diosmina 500 complex x 60 tabl
 

Cena: 25,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mikronizowana frakcja flawonowa (diosmina - 90%, hesperedyna 10%), substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, wyciąg z
korzenia ruszczyka, rutyna, substancje przeciwzbryjające: sole magnezowe kwasow tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancje
glazurujące: sorbitole, kwasy tłuszczowe, guma arabska, karagen.

Porcja zawiera
Składniki Zawartość

  w 1 tabletce
Diosmina  450 mg
Hesperydyna  50 mg
Witamina C  40 mg (50% RWS*)
Rutyna  10 mg
1Wyciąg z ruszczyka  25 mg
 

 RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Suplement diety Diosmina 500 Complex zawiera diosminę, hesperydynę, wyciąg z ruszczyka, witaminę C i rutynę.

Ruszczyk kolczasty korzystnie wpływa na zdrowie nóg i krążenie żylne: jest pomocny w przypadku zmęczenia i uczucia ciężkich
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nóg. Rewitalizuje i przynosi ulgę oraz uczucie lekkości w nogach.
Witamina C przyczynia się również do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz chroni składniki komórki przed
uszkodzeniem oksydacyjnym.
Rutyna należy do grupy flawonoidów, a pozyskiwana jest z kwiatów perełkowca japońskiego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Stosowanie
1 tabletka 1 raz dziennie, po posiłku.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

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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