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Venoczar 60 tabletek, Produkty Bonifraterskie
 

Cena: 20,55 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent BONI FRATRES PHARMACEUTICAL SP. Z
O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bonifraterski Venoczar, 60 tabletek

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 tabletka 2 razy dziennie. Preparat stosować doustnie popijając dużą ilością wody.

Składniki: substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona), ekstrakt z kłącza
ruszczyka kolczastego – 5% ruskogenin (Ruscus aculeatus), ekstrakt z pestek winogron – 10% proantocyjanidów (Vitis vinifera L.),
ekstrakt z liści nostrzyka żółtego – 2% kumaryny (Melilotus officinalis), ekstrakt z nasion kasztanowca – 20% escyny (Aesculus
hippocastanum L.), ekstrakt z kłącza perzu właściwego (Agropyron repens rhizome), ekstrakt z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo
biloba L.) 22–27% glikozydów flawonolowych, 2,6–3,3% bilobalidów, 2,8–3,4% ginkoloidów, ekstrakt z mumio (Asphaltum punjabianum),
ekstrakt z krwawnika pospolitego (Achillea nano), ekstrakt z korzenia oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana), substancje
przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe – kwas stearynowy, dwutlenek krzemu), substancje
glazurujące (hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy).

porcja dzienna (2 tabletki) zawiera: ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus) 150mg, w przeliczeniu na suszone
kłącza ruszczyka 1800mg; ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.) 150mg, w przeliczeniu na suszone pestki winogron 1500mg;
ekstrakt z liści nostrzyka żółtego (Melilotus officinalis) 100mg, w przeliczeniu na suszone liście nostrzyka 100mg; ekstrakt z nasion
kasztanowca (Aesculus hippocastanum L.) 100mg, w przeliczeniu na suszone nasiona kasztanowca 1000mg; ekstrakt z kłącza perzu
właściwego (Agropyron repens rhizome) 100mg, w przeliczeniu na suszone kłącze perzu 400mg; ekstrakt z liści miłorzębu
dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) 80mg, w przeliczeniu na suszone liście miłorzębu 4000mg; ekstrakt z mumio (Asphaltum
punjabianum) 40mg; ekstrakt z ziela krwawnika pospolitego (Achillea nano) 40mg, w przeliczeniu na suszone ziele krwawnika 160mg;
ekstrakt z korzenia oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana) 40mg, w przeliczeniu na suszony korzeń oczaru 160mg.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Wyprodukowano w Polsce dla:
Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego
p.w. Zw. Najświętszej Maryi Panny - fate bene fratelli,
ul. Bonifraterska 12,
00-213 Warszawa.

Dystrybutor:
Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o.,
ul. Krakowska 50 lok. 4,
31-066 Kraków.
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