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DETRAMAX 60 tabletek na żylaki, uczucie ciężkich nóg
 

Cena: 29,45 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościDETRAMAX 60 tabletek + DETRAMAX żel 75 mlSuplement diety Detramax zawiera w składzie zmikronizowaną diosminę i
hesperydynę, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt z pestek winogron oraz dodatkowo witaminę C. Formuła preparatu została
opracowana z myślą o wsparciu zdrowego krążenia żylnego w obrębie nóg.Ekstrakt z liści winorośli właściwej zawarty w
preparacie:wspomaga mikrokrążenie żylne,wspiera zmniejszanie uczucia ciężkich nóg,posiada właściwości antyoksydacyjne.Ekstrakt z
pestek winogron:pomaga w utrzymaniu zdrowych naczyń krwionośnych i integralności naczyń włosowatych,stanowi naturalną ochronę
przed działaniem wolnych rodników, dzięki zawartości antyutleniaczy (proantocyjanidyn).Witamina C:pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych,wspomaga ochronę komórek przed stresem
oksydacyjnym.Zalecane spożycieDorośli: 1 tabletka 2 razy dziennie.Stosować rano i wieczorem podczas lub po posiłku, popijając
wodą.WażneNie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.SkładnikiZmikronizowana frakcja flawonoidowa, w tym diosmina 90% i
hesperydyna 10%; substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; ekstrakt z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), ekstrakt z
pestek winogron (Vitis vinifera L.), w tym proantocyjanidyny 95%, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca - sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, substancja glazurująca - sorbitol, substancja przeciwzbrylająca - kwasy tłuszczowe, substancje
glazurujące - guma arabska i karagen.1 tabletka zawiera:zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 222,5mg, w tym diosmina
200,25mg i hesperydyna 22,25mg; ekstrakt z liści winorośli właściwej 84mg; ekstrakt z pestek winogron 79mg, w tym:
proantocyjanidyny 75,05mg; witamina C 40mg (50%)*2 tabletki zawierają:zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 445mg, w tym
diosmina 400,5mg i hesperydyna 44,5mg; ekstrakt z liści winorośli właściwej 168mg; ekstrakt z pestek winogron 158mg, w tym:
proantocyjanidyny 150,1mg; witamina C 80mg (100%)**RWS - Referencyjna Wartość SpożyciaProducentNovascon Pharmaceuticals
Sp. z o.o.Al. Jana Pawła II 8000-175 Warszawa
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