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Maxi3Vena 30 kaps
 

Cena: 17,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Suplement diety

PRODUCENT: ADAMED

ILOŚĆ: 30 kapsułek

 

OPIS:

Maxi3Vena to suplement diety, który wpływa korzystnie na krążenie żylne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

 

ZASTOSOWANIE:

Produkt polecany jest w szczególności osobom odczuwającym ciężkość i zmęczenie nóg, ze skłonnościami do powstawania obrzęków,
cellulitu, osobom o cerze naczynkowej oraz osobom, które prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia, palą papierosy, nie wykazują
aktywności fizycznej, mają nadwagę. Zawarty w produkcie ekstrakt z ruszczyka wpływa korzystnie na krążenie żylne i funkcjonowanie
naczyń krwionośnych. Kwas askorbinowy wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie
naczyń krwionośnych.

 

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:

1 kapsułka dziennie.
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SKŁAD:

Ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.), hesperydyna z owoców Citrus aurantium, kwas L-askorbinowy, żelatyna,
substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza (E172), dwutlenek tytanu (E171), substancja
wiążąca - glikol polietylenowy, barwniki - tartrazyna (E102), żółcień pomarańczowa (E110).

 

OSTRZEŻENIA:

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu.

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

Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

E102 i E110 mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u 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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