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Detramax tabl.powl. 0,6 g 60 tabl.
 

Cena: 41,28 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,405g+0,0445g

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Diosminum, Hesperidinum

Opis produktu
 

Detramax suplement diety zawiera starannie dobrane składniki: diosminę i hesperydynę, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt z
pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn oraz witaminę C.

SKŁADNIKI:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków
chemicznych izolowanych m. in. z owoców cytrusowych.

Ekstrakt z liści winorośli właściwej

Ekstrakt z liści winorośli właściwej pomaga w zmniejszeniu uczucia ciężkości nóg oraz wspomaga mikrokrążenie żylne.

Ekstrakt z pestek winogron

Ekstrakt z pestek winogron zawierający 95% proantocyjanidyn wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

Witamina C

Witamina C pomaga w produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz chroni
składniki komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Skład preparatu:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera
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L.) , ekstrakt z pestek winogron (Vitis vinifera L.)zawierający 95% proantocyjanidyn, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancje
wypełniające – celuloza i sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancje przeciwzbrylające – sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu i kwasy tłuszczowe, substancje glazurujące – sorbitol, guma arabska i karagen.

Opis działania preparatu:
DETRAMAX to suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki: diosminę i hesperydynę, ekstrakt z liści winorośli właściwej,
ekstrakt pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn oraz witaminę C. Jest przeznaczony dla osób, które chcą zachować
dobrą kondycję żył oraz układu krwionośnego. Preparat dzięki zawartości ekstraktu z liści winorośli właściwej pomaga w zmniejszeniu
uczucia ciężkości nóg oraz wspiera mikrokrążenie żylne. Dodatkowo witamina C wspomaga produkcję kolagenu w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, a ekstrakt z pestek winogron i zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca
90% diosminy i 10% hesperydyny doskonale uzupełniają skład produktu.

Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu:

1 tabletka powlekana dwa razy dziennie.

Sposób użycia:

Preparat należy przyjmować w trakcie lub po posiłku rano i wieczorem. Popić wodą.

Ostrzeżenie:

Nie należy przekraczać porcji preparatu zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut
zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem.

Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Chronić przed
wilgocią i światłem.
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