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Detramax, 60 tabletek + dodatkowo Detramax, żel kojący do
nóg, 75ml
 

Cena: 28,51 zł

Opis słownikowy

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Detramax, suplement diety w postaci tabletek powlekanych. Zawiera zmikronizowaną frakcję flawonoidową zawierającą 90% diosminy i
10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt pestek winogron oraz witaminę C.

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków
chemicznych izolowanych m. in. z owoców cytrusowych.
Ekstrakt z liści winorośli właściwej pomaga w zmniejszeniu uczucia ciężkości nóg oraz wspomaga mikrokrążenie żylne.
Ekstrakt z pestek winogron zawierający 95% proantocyjanidyn wykazuje właściwości antyoksydacyjne.
Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz chroni
składniki komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Zastosowanie
Ciężkie, zmęczone nogi.

Zalecane spożycie

1 tabletka powlekana dwa razy dziennie.
Przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. Popić wodą.

Skład
Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, substancja wypełniająca - celuloza
mikrokrystaliczna, ekstrakt z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.) zawierający 95%
proantocyjanidyn, 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.

2 tabletki zawierają: zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 445mg, w tym: diosmina 400,5mg, hesperydyna 44,5mg; ekstrakt z
liści winorośli właściwej 168mg; ekstrakt z pestek winogron 158mg, w tym: proantocyjanidyny 95% 150,1mg; witamina C 80mg (100%)*.
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*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia.

Przechowywanie

W temperaturze pokojowej (15-25oC), w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią mogą stosować preparat po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej do spożycia w ciągu dnia.
Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej i zbilansowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Do produktu dołączono Detramax, żel kojący do nóg, 75ml, który łagodzi obrzęk i uczucie ciężkości nóg, zmniejsza skłonność do
tworzenia się nowych, rozszerzonych naczynek, poprawia wygląd skóry w miejscu występowania rozszerzonych naczyń krwionośnych,
wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry.
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