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Maxi3vena x 60 kaps
 

Cena: 31,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Maxi3vena w postaci kapsułek to produkt stosowany przez pacjentów dorosłych przy skłonności do uczucia ciężkości
i zmęczenia nóg oraz ich obrzęków. Produkt z ekstraktem z ruszczyka, hesperydyną i witaminą C jest wsparciem dla pracy układu
żylnego kończyn dolnych, poprawiając kondycję naczyń krwionośnych i prawidłowe krążenie żylne.

Na co jest Maxi3vena? Wskazaniem do stosowania tego suplementu diety są dolegliwości związane z ciężkością nóg i ich zmęczeniem,
które mogą towarzyszyć siedzącemu lub stojącemu trybowi życia oraz częstemu chodzeniu na obcasach. Produkt może być pomocny
w przypadku nadwagi i otyłości oraz ograniczonej aktywności fizycznej i dodatkowo może okazać się praktyczną pomocą przy tendencji
do obrzęków i cellulitu. W skład produktu wchodzi ekstrakt z ruszczyka kolczastego, który przyczynia się do zmniejszania opuchlizny nóg
oraz wspomaga krążenie żylne kończyn dolnych i przyczynia się do utrzymania dobrej kondycji naczyń krwionośnych. Oprócz tego
formuła suplementu diety Maxi3vena zawiera hesperydynę z gorzkiej pomarańczy oraz witaminę C, która wspiera funkcjonowanie
naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 60 kapsułek suplementu diety Maxi3vena. W skład każdej z nich wchodzi 150 mg ekstraktu z ruszczyka
kolczastego, 158 mg ekstraktu z pomarańczy gorzkiej, w tym 150 mg hesperydyny, a także 100 mg witaminy C (125% RWS). Formułę
uzupełniają składniki pomocnicze, czyli żelatyna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek tytanu (E171), tlenki i wodorotlenki
żelaza (E172) oraz tartrazyna (E102). Produkt Maxi3vena należy stosować zgodnie z zaleceniami z ulotki, chyba że lekarz indywidualnie
zaleci inaczej. Rekomendowane przez producenta dawkowanie Maxi3vena u osób dorosłych to 1 kapsułka dziennie, co oznacza, że
jedno opakowanie suplementu diety powinno wystarczyć na 2 miesiące stosowania. Pacjent nie powinien stosować dawki większej
suplementu diety niż ta zalecana przez producenta. Przed zastosowaniem suplementu diety Maxi3vena należy zapoznać się z
dołączoną do opakowania ulotką.

Przeciwwskazania do stosowania Maxi3vena obejmują nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, a suplement
dodatkowo nie powinien być stosowany przez kobiety spodziewające się dziecka i w okresie laktacji. Jeśli u pacjenta pojawią się
krwawienia z odbytnicy, nudności lub wymioty, powinien skontaktować się z lekarzem, podobnie jeśli pojawi się nagły obrzęk kończyny
dolnej, a oprócz tego objawy niewydolności nerek bądź serca.
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Suplement diety Maxi3vena nie może być traktowany jako zamiennik zbilansowanej i zróżnicowanej diety czy zdrowego trybu życia –
może stanowić jedynie ich uzupełnienie, ale powinien być stosowany w dawkach zgodnych z zalecanymi. Istotny jest też prawidłowy
sposób przechowywania produktu. Należy go przechowywać jedynie w opakowaniu oryginalnym i w taki sposób, aby najmłodsi go nie
widzieli i nie mieli do niego dostępu. Zaleca się ochronę kapsułek przed wilgocią i światłem oraz temperaturą wyższą niż 25 °C.

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
Zawartość: 60 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.

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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