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Cena: 34,37 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 tabl. (4 blist.po 15szt.)

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cyclodetramax stanowi wyjątkowy kompleks składników odżywczych, które łagodzą uczucie zmęczenia nóg, wspierają ich rewitalizację
i wspierają zachowanie szczelności naczyń.

Cyclodetramax zawiera starannie doorane składniki: zmikronizowaną frakcję flawonoidową diosminy i hesperydyny, ekstrakt z korzenia
ruszczyka kolczastego standaryzowany na ruskogeninę, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na proantocyjanidyny oraz
witaminę C.

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków
chemicznych izolowanych m. in. z owoców cytrusowych.
Ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego standaryzowany na 5% ruskogeniny wspomaga krążenie żylne, a także rewitalizuje, odświeża
i przynosi ulgę oraz uczucie lekkości zmęczonym nogom.
Ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn wspiera zachowanie szczelności naczyń.
Witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych.

Skład: 
Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.)
standaryzowany na 95% proantocyjanidyn, ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) standaryzowany na 5%
ruskogeniny, witamina C (kwas L-askorbinowy(, substancje wypełniające - celuloza i sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana,
substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutelnek krzemu i kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące -
sorbitol, guma arabska i karagen.

2 tabletki zawierają: 
zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 445mg (w tym: diosmina 400,5mg, hesperydyna 44,5mg),
ekstrakt z pestek winogron 158mg (w tym: proantocyjanidyny 95% 150,1mg)
ekstrakt z korzenia ruszczyka kolczastego 150mg (w tym: ruskogenina 5% 7,5mg),
witamina C 80mg (100%)*.

*ZDS - Zalecane Dzienne Spożycie.
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Dawkowanie:
1 tabletka powlekana 2 razy dziennie.
Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rani i wieczorem. Popić wodą.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem produktu zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu lub ulotce.
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