
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

RedBlocker x 30 tabl
 

Cena: 16,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Redblocker w postaci tabletek od Aflofarm jest wyrobem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych z cerą naczynkową.
Na co są tabletki Redblocker? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie zdrowej diety w odpowiednie dawki
składników, które przyczyniają się do poprawy wyglądu i kondycji skóry naczynkowej.

Funkcją suplementu diety Redblocker jest wspomaganie prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz wspieranie
produkcji kolagenu. Działanie suplementu diety Redblocker polega również na przyczynianiu się do ochrony komórek przed wolnymi
rodnikami. Zawarta w suplemencie diety witamina C wspomaga produkcję kolagenu, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania
naczyń krwionośnych, poza tym wspiera ochronę antyoksydacyjną komórek skóry. Suplement diety Redblocker w składzie ma również
niacynę, która wspomaga zachowanie zdrowej skóry oraz utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego. Zawarta w
suplemencie diety zmikronizowana diosmina oraz hesperydyna to flawonoidy, które przyczyniają się do wzmocnienia naczynek
krwionośnych, wspomagając zmniejszanie ich podatności na pękanie. Dodatkowo wspomagają one prawidłową szczelność naczynek
krwionośnych.

W opakowaniu znajduje się 30 tabletek Redblocker. W skład 1 tabletki wchodzi 50 mg diosminy, 50 mg rutozydu, 50 mg hesperydyny
oraz 16 mg (100% RWS) niacyny i 80 mg (100% RWS) witaminy C. Skład suplementu diety Redblocker w postaci tabletek uzupełniają
substancje pomocnicze, do których zalicza się celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopirolidon, hydroksypropylometyloceluloza, talk,
stearynian magnezu, dwutlenek tytanu, dwutlenek krzemu oraz hydroksypropyloceluloza, a dodatkowo wosk pszczeli oraz wosk
Carnauba. Rekomendowane przez producenta dawkowanie tabletek Redblocker powinno być przestrzegane. Zaleca się, aby suplement
diety przyjmować codziennie w ilości 1 tabletki. Nie należy przekraczać wskazanej dawki produktu.

Nie każdy pacjent powinien stosować suplement diety Redblocker w postaci tabletek. Przeciwwskazaniem do przyjmowania tabletek
jest nadwrażliwość na jakikolwiek z ich składników. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych po zastosowaniu suplementu diety
zaleca się jego odstawienie i konsultację z lekarzem. Jeśli natomiast pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią i chciałaby
stosować suplement diety Redblocker, powinna wcześniej skonsultować się indywidualnie z lekarzem, który oceni bezpieczeństwo i
zasadność suplementacji w danym przypadku.
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Suplement diety Redblocker w postaci tabletek nie powinien być traktowany jako substytut zdrowej diety i zbilansowanych posiłków
oraz zdrowego trybu życia, ponieważ nie jest w stanie ich zastąpić. Produkt należy stosować w dawkach nie większych od
rekomendowanych, poza tym należy go przechować w taki sposób, aby nie był dla najmłodszych widoczny i dostępny. Tabletki
Redblocker powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, poza tym należy zabezpieczyć je
przed wilgocią oraz światłem.

Opis
Składniki suplementu diety Redblocker pomagają w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz
naczyń krwionośnych.
Dodatkowo przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomagają w ochronie komórek przed
wolnymi rodnikami.

Witamina C - pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania skóry oraz naczyń
krwionośnych. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga w ochronie komórek przed
wolnymi rodnikami.
Niacyna - przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego oraz pomaga zachować zdrową skórę.

Cechy

składniki produktu: wspomagają prawidłowe funkcjonowanie naczynek krwionośnych

Składniki
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, kwas L-askorbinowy, hesperydyna, diosmina, rutozyd, substancja wiążąca:
poliwinylopirolidon, substancje glazurujące: hydroksypropylometyloceluloza oraz talk, amid kwasu nikotynowego, substancja
glazurująca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu,
substancje glazurujące: hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka
Diosmina 50 mg
Rutozyd 50 mg
Hesperydyna 50 mg
Niacyna 16 mg ekwiwalentu niacyny (100 %)*
Witamina C 80 mg (100 %)*
* % referencyjnej wartości spożycia

Stosowanie
Sposób użycia: dorośli: 1 tabletka dziennie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na
kamicę nerkową.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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.
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Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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