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Niverosin x 30 tabl
 

Cena: 26,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Niverosin w postaci tabletek do skóry wrażliwej jest produktem wspomagającym pracę naczyń krwionośnych i
właściwe krzepnięcie krwi, a także wspierającym produkcję kolagenu. Tabletki przeznaczone są dla pacjentów dorosłych. Na co są
tabletki Niverosin? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest kompleksowa pielęgnacja skóry pacjentów, którzy zmagają się z
problemami naczyniowymi. Tabletki Niverosin mogą być pomocne przy cerze z rozszerzonymi lub pękającymi naczynkami
krwionośnymi, a także w przypadku cery z widocznymi „pajączkami” bądź skłonnością do zaczerwienień. Suplement diety przyczynia się
do poprawy wyglądu cery, co jest zasługą wspomagania produkcji kolagenu oraz wspierania ochrony antyoksydacyjnej komórek skóry.
Dodatkowo suplement diety wspomaga prawidłowe krzepnięcie krwi i przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania oraz kondycji
naczyń krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Niverosin. W skład 1 tabletki wchodzi 300 mg diosminy, 50 mg rutozydu oraz 50 mg
hesperydyny. Dodatkowo każda tabletka Niverosin zawiera w składzie 24 mg (150% RWS) niacyny (witamina PP) oraz 160 mg (200%)
RWS witaminy C i 75 µg (100% RWS) witaminy K2 (menachinon-7). Zawarta w suplemencie diety niacyna przyczynia się do zachowania
zdrowej skóry, a witamina K wspomaga prawidłowe krzepnięcie. Witamina C natomiast wspomaga produkcję kolagenu. W składzie
suplementu diety znajdują się również substancje pomocnicze, do których można zaliczyć takie składniki jak celuloza mikrokrystaliczna,
fosforan diwapniowy, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli oraz wosk Carnauba. Suplement diety należy stosować, przestrzegając zaleceń producenta.
Rekomendowane dawkowanie Niverosin to 1 tabletka dziennie. Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż wskazane. Jeśli
pacjent będzie stosować suplement diety zgodnie z zaleceniami, opakowanie produktu powinno mu wystarczyć na około 1 miesiąc
suplementacji.

Suplement diety Niverosin ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tabletek. Jeśli po przyjęciu tabletki pacjent zauważy u siebie objawy, które mogą stanowić
reakcję alergiczną na produkt, powinien zrezygnować z dalszego korzystania z preparatu i zasięgnąć porady lekarza. Suplement diety
przeznaczony jest poza tym dla pacjentów dorosłych, co oznacza, że nie powinny stosować go dzieci i nie powinien być stosowany
przez młodzież.
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Tabletki Niverosin nie mogą być traktowane jak zamiennik zdrowej diety i zbilansowanych posiłków, czy też zdrowego trybu życia,
ponieważ nie są w stanie ich zastąpić. Produkt może natomiast stanowić dopełnienie codziennej diety, jednak należy pilnować, aby nie
był przyjmowany w dawkach większych od rekomendowanych. Jak wszystkie suplementy diety, tabletki Niverosin wymagają
przechowywania w taki sposób, aby najmłodsze dzieci nie miały do nich dostępu.

Składniki
diosmina, celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy, fosforan diwapniowy, hesperydyna, rutozyd, hydroksypropylometyloceluloza,
amid kwasu nikotynowego, dwutlenek tytanu, stearynian magnezu, menachinon-7, dwutlenek krzemu, hydroksypropyloceluloza, wosk
pszczeli i wosk Carnauba

Zawartość w 1 tabletce:

Diosmina 300 mg*
Rutozyd 50 mg*
Hesperydyna 50mg*
Niacyna (witamina PP) 24 mg (150% RWS)
Witamina C 160 mg (200% RWS)
Witamina K2 (menachinon-7) 75µg (100% RWS)

*brak zalecanego dziennego spożycia
RWS Zalecanego Dziennego Spożycia

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Niverosin przeznaczony jest do kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami naczyniowymi.
Wskazany jest dla cery:
-z rozszerzonymi, pękającymi naczynkami krwionośnymi,
-z widocznymi tzw. „pajączkami”,
-ze skłonnością do tzw. „ zaczerwienień”.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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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