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DIH Cyclo, 30 kapsułek
 

Cena: 13,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Osoby, które mają problemy z zastojem krążenia w naczyniach żylnych, często zadają sobie pytanie, co na żylaki nóg stosować, aby
skutecznie pozbyć się tzw. czerwonych pajączyków. Zgodnie ze statystykami nieestetyczne zmiany lokalizujące się tuż pod
powierzchnią skóry pojawiają się przede wszystkim u kobiet. Częściej jednak dotyczą osób z predyspozycjami genetycznymi do
tworzenia się żylaków nóg, stroniących od codziennej aktywności fizycznej i prowadzących siedzący lub stojący tryb życia. Dobrej
kondycji żył nie sprzyja również otyłość, niezdrowa dieta i palenie papierosów.

Na szczęście bogaty asortyment na rynku pozwala na wybór preparatu dostosowanego do własnych potrzeb. Może być nim maść,
chłodzący spray, żel lub krem łagodzący opuchliznę kończyn dolnych i stóp.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka dziennie w trakcie posiłku.

Składniki: olej sojowy, kapsułka żelatynowa (żelatyna, substancja wiążąca - glicerol, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, dwutlenek
tytanu, żółcień chinolinowa, czerwień koszenilowa A), diosmina zmikronizowana, ekstrakt suchy z ruszczyka kolczastego, olej palmowy,
olej kokosowy częściowo uwodorniony, substancja zagęszczająca - wosk żółty pszczeli, emulgator - lecytyna sojowa.

1 kapsułka zawiera: diosmina zmikronizowana 200mg, ekstrakt z ruszczyka kolczastego 100mg, w tym: ruskogeniny 5mg.

Przeciwwskazania: kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować stosowanie produktu z lekarzem.

Ważne wskazówki:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Zrównoważony sposób żywienia prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Zawiera soję.
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Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.,
ul. Żmigrodzka 242e,
51-131 Wrocław.
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