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Detramax Plus 30 tabletek
 

Cena: 22,73 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: NOVASCON

ILOŚĆ: 30 tabletek

 

OPIS:

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

 

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety Detramax plus zawierający zmikronizowaną frakcję flawonoidową diosminy i hesperydyny, ekstrakt z pestek winogron
standaryzowany na oligoproantocyjanidyny, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego standaryzowany na ruskogeninę oraz witaminę C.
Witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:
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1-2 tabletki powlekane 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, 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.

 

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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