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Active Legs 30 tabl. na żylaki, naczynia krwionośne
 

Cena: 53,70 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent NEW NORDIC HEALTHBRANDS POLSKA SP.
Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Szacuje się, że problem żylaków nóg dotyczy przede wszystkim kobiet. Bagatelizowanie tego zjawiska może prowadzić nawet do
rozwoju zakrzepicy żył. Większość Polaków decyduje się na zakup preparatów łagodzących opuchnięcia i obrzęki kończyn dolnych.
Najczęściej to maści, spray, żel lub krem. Oprócz tego, na rynku znaleźć można szeroki asortyment preparatów do spożywania
wewnętrznego. Co na żylaki nóg może pomóc zarówno w profilaktyce, jak i łagodzeniu symptomów tzw. czerwonych pajączków?

Active Legs (30 tabletek) to suplement diety zawierający w swoim składzie m.in. wyciąg z kory francuskiej sosny morskiej, liści
czerwonej winorośli, z czarnego pieprzu oraz witaminę C. Taka bioaktywna kompozycja składników sprawia, że żyły są odpowiednio
chronione, a uczucie zmęczonych nóg po długotrwałym siedzeniu szybko ustępuje lub w ogóle się nie pojawia. Ponadto, regularne
przyjmowanie Active Legs wspiera produkcję kolagenu i poprawia funkcjonowanie naczyń krwionośnych.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletkę popijając woda.

Składniki: wyciąg z kory francuskiej sosny morskiej (Pinus pinaster, Aiton); wyciąg z liści czerwonej winorosli (Vitis vinifera L.); witamina
C (kwas L-askorbinowy); wyciąg z czarnego pieprzu (Piper nigrum L.); substancja wypełniająca: celuloza mikrostaliczna; substancja
przeciwzbrylająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancja zagęszczająca: skrobia ziemniaczana; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, substancje glazurujące i powlekające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego,
hydroksypropylometyloceluloza.

1 tabletka zawiera: wyciąg z kory francuskiej sosny morskiej (Pinus pinaster, Aiton); standaryzowany na 95% polifenoli 360mg, wyciąg z
liści czerwonej winorośli (Vitis vinifera L.) standaryzowany na 5% polifenoli 360mg, wyciąg z czarnego pieprzu (Piper nigrum L.)
standaryzowany na 40% piperyny 20mg, witamina C (kwas L-askorbinowy) 40mg (50%)*.

*RWS-Referencyjna Wartość Spożycia.

Przeciwwskazania: nie stosować w czasie ciąży. Należy uzyskać opinię specjalisty przed użyciem.
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Ważne wskazówki:

Nie zaleca się stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut prawidłowo zróżnicowanej diety.

Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:

New Nordic Healthbrands AB,

Sorda Forstadsgatan 3, 211 43 Malmo, Szwecja

Dystrybutor w Polsce:

New Nordic Healthbrands Polska Sp.z.o.o,

ul. Chłodna 51,

00-867 Warszawa
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