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Varivenol x 30 kaps
 

Cena: 32,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
suchy wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus) standardyzowany na 5% zawartości ruskogeniny, tlenek magnezu
(magnez), stabilizator - hydroksypropylometyloceluloza, hesperydyna, suchy wyciąg z nasienia kasztanowca zwyczajnego (Aesculus
hippocastanum) standardyzowany na 80% zawartości escyny, substancje przeciwzbrylające - celuloza mikrokrystaliczna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu

1 kapsułka zawiera:

Suchy ekstrakt z korzenia ruszczyka -150 mg*
w tym ruskogenina 5% - 7,5 m*

Hesperydyna - 50 mg*
Suchy ekstrakt z nasienia kaszatnowaca zwyczajnego - 37,5 mg*

w tym escyna 80% - 30 mg*
Magnez - 70 mg (19% RWS*)

* brak referencyjnej wartości spożycia
* RWS- Referencyjne wartości spożycia

Masa netto
30 kapsułek: 15 g

Charakterystyka
Suplement diety Varivenol to wyjątkowe połączenie składników opracowane w celu uzupełnienia normalnej diety osób, które pragną
wspomagać prawidłowe krążenie krwi i zdrowie nóg.
Główne składniki aktywne Varivenol to suchy ekstrakt z korzenia ruszczyka, zawierający ruskogeninę 5%, zmikronizowana i oczyszczona
hesperydyna, suchy wyciąg z nasienia kasztanowca zwyczajnego, zawierający escynę 80%, i magnez.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie może być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia to 1 kapsułka dziennie z jedzeniem.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze mniejszej niż 25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci

Producent
Producent: 
Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dytrybutor: 
Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, Poland
Wyprodukowano w UE

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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