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Hepatica Memoxan x 90 kaps
 

Cena: 68,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps.

Postać Kapsułki

Producent HEPATICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
mieszanka suchych ekstraktów roślinnych z całych owoców winogron (Vitis vinifera L.) 65-75% i owoców borówki niskiej (Vaccinium
angustifolium L.) 25-35%, standaryzowana na zawartość związków flawonoidowych w tym min. 29% grupy flawonoli, antocyjanidyn i
kwasów fenolowych, i min. 16% monomerycznych flawonoli; stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza (składnik otoczki kapsułki).

Zalecana porcja dzienna zawiera:

Mieszanka suchych ekstraktów z całych owoców winogron i owoców borówki niskiej - 600 mg*
w tym związki flawonoidowe (flawonole, antocyjanidyny i kwasy fenolowe) - 174 mg*

Monomeryczne flawonole - 96 mg*
Katechiny - 48 mg*
Kwercetyna - 0,9 mg*
Resweratrol - 0,3 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
32,4 g

Charakterystyka
MemoxanTM to suplement diety zawierający w swoim składzie mieszankę suchych wyciągów z owoców winogron (Vitis vinifera) i
owoców borówki niskiej (Vaccinium angustifolium). Ekstrakty standaryzowane są do zawartości min. 29% grupy związków
flawonoidowych tj. flawonoli, antocyjanidyn, kwasów fenolowych, katechin, kwercetyny i rezweratrolu. MemoxanTM wspomaga
wydajność umysłową organizmu. Wyciąg z winogron pomaga chronić komórki organizmu przed utleniającym działaniem wolnych
rodników. Tradycyjnie stosowany do wsparcia funkcji naczyń włosowatych skór oraz pomaga w zachowaniu prawidłowych funkcji
układu żylnego kończyn dolnych. Wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Hepatica
Nasutów 164
21-025 Niemce

Ważne informacje
Kraj pochodzenia: Francja

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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