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Maxi3Vena 60 kaps.
 

Cena: 33,76 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Najczęstsze dolegliwości układu krążenia to żylaki nóg oraz rozszerzone naczynia. Problem okazuje się poważny, ponieważ
oszacowano, że dotyczy od 20% do 40% populacji zamieszkującej tereny Europy Zachodniej. Dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn.

Zastoje w naczyniach żylnych mogą być spowodowane przez wiele czynników, w tym przede wszystkim:

  • otyłość i nadwagę,
  • brak aktywności fizycznej spowodowanej siedzącym lub stojącym trybem życia,
  • genetyczne skłonności do tworzenia się zakrzepów żylnych,
  • upały,
  • wielogodzinne podróżowanie,
  • palenie papierosów.

Polacy coraz chętniej sięgają po dostępne bez recepty preparaty, które łagodzą objawy zmęczonych, obolałych i opuchniętych nóg.
Producenci oferują szeroki asortyment suplementów diety, maści i chłodzących sprayów. Krem lub żel o odpowiednio skomponowanym
składzie szybko przynosi ulgę i przywraca nogom i stopom lekkość.
Suplementy diety Maxi3Vena w postaci kapsułek zawiera w składzie ekstrakt z ruszczyka, którego działania pozytywnie wpływa na
kondycję i funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Poprawia to krążenie żylne, przez co zmniejsza się ryzyko zastojów. Dodatek witaminy
C wspiera produkcję kolagenu.

Zalecane spożycie: dorośli: 1 kapsułka dziennie.

Składniki: 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).

1 kapsułki zawiera: ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) 150mg, hesperydyna 150mg, witamina C (kwas L-
askorbinowy) 100mg (125%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ważne wskazówki:
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.

Producent:
Adamed Consumer Healthcare S.A.,
Pieńków 149,
05-152 Czosnków.
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