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CYCLOMAX 60 kapsułek
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCYCLOMAX 60 kapsułekSuplement diety Cyclomax zawiera starannie dobrane składniki: metylochalkon hesperydyny z
gorzkiej pomarańczy, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego standaryzowany na 5% ruskogeniny oraz ekstrakt z liści winorośli
właściwej i kwas L-askorbinowy (witamina C).Składniki preparatu Cyclomax wspomagają zdrowie naczyń krwionośnych oraz korzystnie
wpływają na krążenie żylne przez co pomagają przynieść ulgę zmęczonym nogom.Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego:wspiera
krążenie żylne,pomaga zmniejszyć obrzęk nóg,przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg.Ekstrakt z liści winorośli właściwej:pomaga w
zmniejszeniu uczucia ciężkich nóg,przyczynia się do poprawy mikrokrążenia żylnego,wspomaga kontrolę masy ciała i redukcję
cellulitu.Kwas L-askorbinowy:pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych,wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym,przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i
znużenia.Zalecane spożycieZalecana dzienna porcja do spożycia – 1 kapsułka rano lub wieczorem, popić wodą.Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.WażneWarunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu
suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, bez dostępu bezpośredniego działania promieni słonecznych, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji - 1 kapsułki
dziennie.Składniki

metylochalkon hesperydyny z owocu gorzkiej pomarańczy #℣佐⌡⌀Citrus aurantium#℣䍐⌡⌀Ⰰ 攀欀猀琀爀愀欀琀 ⌡⍏倣℣12:1#℣䍐⌡⌀ 稀 欁䈁Ԁ挀稀愀 爀甀猀稀挀稀礀欀愀 ⌡⍏倣℣ Ruscus aculeatus#℣䍐⌡⌀
zawierający 5% ruskogeniny, kwas L-askorbinowy #℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀⌡⍃倣℣, składniki kapsułki #℣佐⌡⌁簀攀氀愀琀礀渀愀 眀漁䈀漀眀愀Ⰰ 搀眀甀琀氀攀渀攀欀 琀礀琀愀渀甀Ⰰ 簀䈀琀礀 琀氀攀渀攀欀
żelaza, żółcień chinolinowa, żółcień pomarańczowa, błękit patentowy#℣䍐⌡⌀Ⰰ 攀欀猀琀爀愀欀琀 ⌡⍏倣℣30:1#℣䍐⌡⌀ 稀 氀椁嬀挀椀 眀椀渀漀爀漁嬀氀椀 省䈀愁嬀挀椀眀攀樀 ⌡⍏倣℣ Vitis vinifera#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猀甀戀猀琀愀渀挀樀愀
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk.

 

Produkt zawiera barwniki żółcień chinolinową i pomarańczową, które mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci.

 

Podstawowe składniki Zawartość w 1 kapsułce % RWS*
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Metylochalkon hesperydyny 150,0 mg -

Ekstrakt z kłącza ruszczyka, w tym

ruskogeniny

150,0 mg

≥ 7,5 mg

-

-

Witamina C 100,0 mg 125%

Ekstrakt z liści winorośli właściwej 25,0 mg -

* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia

ProducentBIOFARM® Sp. z o. o.,ul. Wałbrzyska 13,60 – 198 Poznań, Polska
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