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Venosan caps x 60 kaps
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Olej MCT (palmowy i kokosowy), diosmina, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, rutyna, ekstrakt z liści winorośli właściwej
Vitis vinifera (3,8%), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja zagęszczająca: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, stabilizator:
lecytyna sojowa, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), barwnik: tlenek żelaza czerwony, witamina A (palmitynian retinylu)

2 kapsułki zawierają: 

diosmina - 300 mg *
witamina C - 40 mg (50% RWS)
rutyna - 50 mg *
liść winorośli właściwej (jako ekstrakt) - 5 g *
witamina A - 640 µg (80% RWS)
witamina E - 9,6 µg (80% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
51 g

Charakterystyka
Produkt dla osób, które odczuwają dyskomfort związany z uczuciem ciężkości, zmęczenia i opuchnięcia nóg.
Odpowiednio dobrany skład produktu wspomaga prawidłowe krążenie żylne kończyn dolnych (liść winorośli) oraz pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu uzyskania odpowiedniej budowy ścian naczyń krwionośnych (witamina C).
Zawiera diosminę i rutynę.
Zawiera antyoksydanty.
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Winorośl (liść) - przyczynia się do właściwego funkcjonowania żył i prawidłowego przepływu krwi w nogach oraz korzystnie wpływa na
zmniejszenie uczucia zmęczonych i ciężkich nóg.
Witamina C - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli przed działaniem wolnych rodników oraz pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.
Witamina A - pomaga zachować zdrową skórę.
Witamina E - pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Stosowanie
1 kapsułka 2 razy dziennie.

Przechowywanie
Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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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