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Quatrovena ŚWIAT ZDROWIA, 60 kaps.
 

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Preparat polecany dla osób dbających o zdrowie nóg, w szczególności dla osób spędzających wiele godzin w pozycji siedzącej lub
stojącej.

Składniki preparatu maja korzystny wpływ na zdrowie nóg, krążenie żylne i uczucie ich lekkości (ruszczyk kolczasty), prawidłową
produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, zmniejszenie uczucia zmęczenia i
znużenia (witamina C), utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi i zmniejszenie uczucia ciężkości nóg oraz prawidłowe mikrokrążenie
żylne (winorośl właściwa).

Składniki:
wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L.) standaryzowany na zawartość 97% hesperydyny; wyciąg z korzenia
ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) standaryzowany na zawartość 2% ruskogenin; żelatyna; kwas L-askorbinowy (wit. C);
substancja wypełniająca: celuloza; wyciąg z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera), DER 4:1; substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu; substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu.

Składnik 1 kapsułka
Wyciąg z gorzkiej pomarańczy, w tym 

hesperdyna

154,64 mg

150 mg
Wyciąg z ruszczyka, w tym

ruskogeniny

150 mg

3 mg
Wyciąg z winorośli właściwej 30 mg
Witamina C 100 mg (125% RWS*)

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Zalecane dzienne spożycie: 1 kapsułka dziennie, popijając wodą.
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Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 60 kapsułek twardych, masa netto 33,7 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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