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Cyclovena, 60 kapsułek
 

Cena: 26,48 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
LEK-AM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Cyclovena to suplement diety w postaci kapsułek zawierających w składzie suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego, hesperydynę w
postaci metylochalkonu oraz dodatkowo witaminę C.

Ruszczyk stanowi wsparcie dla krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, dzięki czemu przynosi ulgę i uczucie lekkości
zmęczonym nogom.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń
krwionośnych, kości oraz chrząstki. Jednocześnie posiada właściwości antyoksydacyjne, stanowiące ochronę komórki przed
działaniem wolnych rodników.
Hesperydyna jest naturalnym związkiem roślinnym występującym m.in. w cytrusach. Ma właściwości przeciwutleniające,
przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Hesperydyna chroni naczynia krwionośne poprzez zmniejszanie ich przepuszczalności.

Zastosowanie

Cyclovena, suplement diety jest przeznaczony do stosowania u osób ze skłonnością do obrzęków, odczucia ciężkości nóg, nocnych
skurczów mięśni, bólu nóg, pojawiania się „pajączków” i żylaków.
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Zalecane spożycie

Dorośli: 1 kapsułka rano lub wieczorem.

Składniki

Suchy wyciąg z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus), w tym 22% sumy heterozydów sterolowych; metylochalkon hesperydyny;
witamina C (kwas L-askorbinowy); składnik otoczki (żelatyna); woda oczyszczona; emulgator (glikol polietylenowy 4000); substancja
przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych); barwniki (dwutlenek
tytanu, błękit brylantowy FCF).

1 kapsułka zawiera:

wyciąg z ruszczyka kolczastego 150mg, w tym heterozdy sterolowe 33mg; metylochalkon hesperydyny 150mg, witamina C
100mg (125%)*

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

 

Ostrzeżenia

Nie należy stosować produktu w przypadku nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.
Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

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.
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w ciemnym i suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

