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DIH SKURCZ 60 kapsułek
 

Cena: 18,75 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DIH SKURCZ 60 kapsułek  

 

Wskazania  

Preparat DIH Skurcz poleca się jako uzupełnienie codziennej diety w diosminę, trokserutynę oraz magnez i witaminę C.

Preparat DIH Skurczpolecany jest jako uzupełnienie diety, szczególnie:

Osobom z tendencją do mimowolnych skurczy mięśni kończyn dolnych  

Przy uczuciu ciężkich, obrzmiałych i zmęczonych nóg  

Osobom wykonującym pracę siedzącą lub stojącą  

Przy występowaniu poszerzonych bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączków naczyniowych  

 

Działanie  

Diosmina i trokserutyna należą do bioflawonoidów.
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Dzięki procesowi mikronizacji diosmina o bardzo drobnych cząsteczkach jest szybciej wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni, w tym mięśnia sercowego. Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu
mięśni i wpływa na ograniczenie mimowolnych skurczy mięśni. Odpowiada za dostawę energii do każdej komórki organizmu, dzięki
czemu działa wzmacniająco w stanach osłabienia organizmu oraz zmniejszonej wydolności fizycznej i psychicznej. Wspomaga
prawidłową pracę układu nerwowego i uczestniczy w przewodnictwie nerwowym.

DIH Skurcz zawiera magnez w organicznej postaci cytrynianu magnezu. Organiczne sole magnezu są lepiej przyswajalne w porównaniu
z solami nieorganicznymi, np. takimi jak: tlenek magnezu czy węglan magnezu.

Witamina C wykazując działanie antyoksydacyjne chroni organizm przed działaniem wolnych rodników. Wpływa również korzystnie na
produkcję kolagenu, co zapewnia prawidłowe funkcjonowanie i elastyczność naczyń krwionośnych.

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

 

Sposób użycia

2 kapsułki dziennie.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia i zrównoważonego sposobu żywienia.

 

Skład

olej sojowy, składniki otoczki kapsułki (żelatyna, substancja wiążąca – gliceryna roślinna, barwniki: tlenek żelaza żółty i tlenek żelaza
czerwony, nośnik – krzemian glinowo-potasowy), cytrynian magnezu, diosmina, olej palmowy, stabilizator – wosk żółty, olej kokosowy,
trokserutyna, emulgator – lecytyna sojowa, kwas askorbowy (witamina C)  

 

  

Składniki aktywne:

  

mg/kaps.

 

  

Dzienna porcja

2 kapsułki

  

* % ZDS

w 2 kapsułkach

  

Diosmina

  

150 mg

  

300 mg

  

-

  

Magnez

  

30 mg

  

60 mg

  

16 %

  

Trokserutyna

  

25 mg

  

50 mg

  

-
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witamina C

  

6 mg

  

12 mg

  

15 %

* ZDS - zalecane dzienne spożycie

 

 

 

PRODUCENT:

 

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

ul. Żmigrodzka 242e51-131 Wrocław

tel. (+48 71) 352 95 22
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