
 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Aboca, Ruscoven Plus, na żylaki i dla dobrej kondycji nóg, 50
kapsułek
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PHARMAGEA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Ruscoven Aboca: dobra kondycja nóg

Urtica – apteka internetowa oferuje leki i produkty marki Aboca. Ich cena w sprzedaży online jest bardzo korzystna. Wśród produktów
dostępne są kapsułki Ruscoven Plus, z jakimi można zadbać o dobry stan kończyn dolnych. Ich stosowanie wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie mikrokrążenia. Jest to bardzo istotne, gdyż w przypadku jego uszkodzenia może dojść do pojawienia się stanów
zapalnych żył. Codziennie stosując Ruscoven Aboca – czynne substancje w nim zawarte, czyli liofilizowany wyciąg z wąkrotki i
ruszczyku, można tego uniknąć. Co więcej, dzięki uzupełniającemu składowi tego produktu, czyli całkowitym koncentratom z winorośli
oraz oczaru, można utrzymać kondycję nóg w bardzo dobrym stanie.

Produkt jest dostępny w sprzedaży online.

Jak prawidłowo stosować?

Wskazane jest przyjmowanie po 1 kapsułce dwa razy w ciągu dnia – najlepiej rano i wieczorem.

W zalecanej dziennej dawce znajdują się koncentraty z: liści oczaru – 161,6 mg; liści winorośli – 168 mg; liści wąkrotki – 238,4 mg
[mianowany na zawartość pochodnych triterpenów w przeliczeniu na azjatykozyd 12,6% (30 mg)]; liofilizowany wyciąg z korzenia
ruszczyka [mianowany na zawartość ruskogeniny 10% (24 mg)].

Przeciwwskazania do stosowania i inne ważne informacje

Nie powinno spożywać się większych dawek niż te, które są zalecane. Suplementu diety Ruscoven Aboca nie można traktować i
stosować jako substytutu (zamiennika) zróżnicowanej, różnorodnej diety. Produkt powinien być przechowywany w miejscu
niewidocznym oraz niedostępnym dla dzieci.

Skład

W składzie produktu znajdują się: Ruscus aculeatus – liofilizowany wyciąg z korzenia ruszczyka; Centella asiatica – sproszkowane liście
wąkrotki i liofilizowany wyciąg z nich; Hamamelis virginiana – sproszkowane liście oczaru oraz wyciąg z ich liści; Vitis vinifera –
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sproszkowane liście winorośli oraz wyciąg z ich liści; żelatyna.
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