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Maxi3vena x 30 kaps
 

Cena: 24,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) Hesperydyna z owoców Citrus aurantium, Kwas L-askorbinowy, Żelatyna,
Substancja przeciwzbrylająca: strarynian magnezu, Barwnik: tlenki i wodorotlenki żelaza (E172), Dwutlenek tytanu (E171), Substancja
wiążąca: glikol polietylenowy, Barwniki: tartrazyna (E102), Żółcień pomarańczowa (E110).

Zawartość w 1 kapsułce:

suchy wyciąg z Ruscus aculeatus (kłącze ruszczyka kolczastego) 150 mg*
hesperydyny metylochalkon 150 mg*
Witamina C (kwas L-askorbinowy) 100 mg (125 % RWS*)

*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Przeznaczony dla osób, które: prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia, palą papierosy, nie wykazują aktywności fizycznej, mają
nadwagę lub są otyłe oraz osobom o cerze naczynkowej, ze skłonnościami do powstawania obrzęków, cellulitu.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących.

Stosowanie
Dorośli: 1 kapsułka dziennie.
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Przechowywanie
Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
Adamed Consumer Healthcare S.A.
Pieńków 149
05-152 Czosnów

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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