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SUTRICON Plastry silik.n/blizny 3x10 5szt.
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g

Postać tabl.

Producent AVEC PHARMA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

VENADIO to wyjątkowe połączenie pięciu składników: diosminy, hesperydyny, wyciągu z ruszczyka, kasztanowca i witaminy C.
Powstało z myślą o osobach, u których obrzęki kostek i łydek, nocne kurcze oraz uczucie ciężkości i zmęczenia nóg powodują uczucie
dyskomfortu oraz utrudniają codzienne funkcjonowanie. VENADIO to produkt stosowany w celu wspierania, wzmocnienia i utrzymania
elastyczności naczyń krwionośnych w obrębie nóg, szczególnie przy uczuciu ciężkości i zmęczenia nóg oraz jako uzupełnienie diety w
substancję o działaniu antyoksydacyjnym. VENADIO polecany jest jako uzupełnienie diety szczególnie dla osób z żylakami, obrzękami
nóg, kurczami łydek, które prowadzą siedzący lub stojący tryb życia i pracy, nie wykazują aktywności fizycznej, mają problemy z
nadwagą, posiadają skłonności do obrzęków, cellulitu, do żylaków odbytu.

Składniki: zmikronizowana frakcja flawonowa 90% diosmina, 5% ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego, kwas L-askorbinowy
#℣佐⌡⌀眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀⌡⍃倣℣, zmikronizowana frakcja dlawonowa 10% hesperydyna, 20% ekstrakt z nasion kasztanowca, substancja wypełnająca –
celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca – sól magnezowa kwasów tłuszczowych, substancja wypełniająca – sól
sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu.

Sposób użycia: Dorośli 1 tabletka dziennie w trakcie lub po posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Nie
stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Kobiety w ciąży i w okresie laktacji decyzję o stosowaniu
powinny skonsultować z lekarzem.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15oC-25oC w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Zawartość: 30 tabletek, masa netto tabletki: 710 mg

Producent: AVEC Pharma Spółka z o.o. ul. Beżowa 2, 54-046 Wrocław, www.avecpharma.com
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