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DETRAMAX PLUS 30 tabletek
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 DETRAMAX PLUS 30 tabletek

 

Jeśli chcesz utrzymać swoje nogi w dobrej kondycji, chcesz zapobiec pękaniu naczynek oraz uczuciu opuchniętych, zmęczonych nóg?
Stosuj specjalny suplement diety Detramax Plus ze składnikami wspomagającymi funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

 

Składniki

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca – celuloza, ekstrakt z
pestek winogron (Vitis vinifera L.) standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego standaryzowany
na 5% ruskogeniny (Ruscus aculeatus L.), witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja glazurująca – sorbitol,
substancje przeciwzbrylające – dwutlenek krzemu, kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące – guma arabska, karagen.

Zawartość składników w jednej tabletce: zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 – 445mg, w tym: diosmina – 400,5mg,
hesperydyna – 44,5mg, ekstrakt z pestek winogron – 158mg, w tym: proantocjanidyny – 150,1mg, ekstrakt z kłącza ruszczyka
kolczastego – 135mg, w tym: ruskogenina – 6,7mg, witamina C – 80mg (100% zalecanego dziennego spożycia).
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Właściwości

Bogaty skład suplementu diety Detramax Plus to preparat dla osób, które chcą zadbać o komfort swoich nóg. Właśnie w tym pomoże
zmikronizowana frakcja flawonoidowa diosminy i hesperydyny, roślinne ekstrakty (z pestek winogron, z kłącza ruszczyka kolczastego)
oraz witamina C. Przyjmując codziennie tabletkę Detramax Plus, wspomagasz funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz krążenie
żylne, w efekcie takie działanie przynosi Twoim nogom oczekiwaną ulgę. Ekstrakt z liści winogron wyróżnia się wyjątkowo wysoką
zawartością przeciwutleniaczy. Wpływa korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, dzieje się tak, gdyż wspomaga krążenie, a także dba o
odpowiednią szczelność naczyń. Oprócz tego wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu
cholesterolu. Ekstrakt z ruszczyka dostarcza drogocennej ruskogeniny. Zawarta w preparacie witamina C jest ważnym elementem
procesu produkcji kolagenu, który jest niezbędny dla zachowania naczyń krwionośnych w dobrej kondycji. Ponadto wspiera ochronę
przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Diosmina działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, przyczynia się do poprawy krążenia, a także
pomaga zachować prawidłową elastyczność naczyń krwionośnych. 

Wskazania

Suplement diety Detramax Plus przeznaczony do stosowania w celu wspomagania krążenia żylnego oraz właściwego funkcjonowania
naczyń krwionośnych.

Informacje dodatkowe:

 

Sposób użycia

Zalecana dzienna porcja: 1-2 tabletki. Przyjmować po jednej tabletce 1-2 razy dziennie: rano i wieczorem. Zażywać podczas posiłku lub
tuż po jego zakończeniu, popijając wodą. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

 

Ważne

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u kobiet w okresie ciąży.
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