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Detramax x60 tabletek + Detramax żel kojący do nóg 75ml
GRATIS
 

Cena: 40,21 PLN

Opis słownikowy

Oferta produkt z gratisem

Podmiot
odpowiedzialny

Novascon

Postać tabletki powlekane

Substancja
czynna

diosmina, hesperydyna, pestki winogron,
winorośl, witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

DETRAMAX x60 tabletek

DETRAMAX to suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki:

zmikronizowaną diosminę i hesperydynę,
ekstrakt z liści winorośli właściwej,
ekstrakt pestek winogron standaryzowany na 95% oligoproantocyjanidyn
witaminę C.

Jest przeznaczony dla osób, które chcą zachować dobrą kondycję żył oraz układu krwionośnego. Dzięki zawartości ekstraktu z liści
winorośli właściwej pomaga w zmniejszeniu uczucia ciężkości nóg oraz wspiera mikrokrążenie żylne. Dodatkowo witamina C
wspomaga funkcjonowanie naczyń krwionośnych, a ekstrakt z pestek winogron i zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca
90% diosminy i 10% hesperydyny uzupełniają skład produktu.

Działanie

Opis działania zmikronizowanej frakcji flawonoidowej:

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków
chemicznych izolowanych m. in. z owoców cytrusowych.
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Opis działania ekstraktu z liści winorośli właściwej:

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

Opis działania ekstraktu z pestek winogron:

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

Opis działania witaminy C:

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

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.

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia:

Zawartość w 2 tabletkach powlekanych

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa 90:10 - 445 mg
w tym:

diosmina - 400,5 mg
hesperydyna - 44,5 mg

Ekstrakt z liści winorośli właściwej 30:1 - 168 mg
Ekstrakt z pestek winogron - 158 mg

w tym oligoproantocyjanidyny 95% - 150,1 mg
Witamina C - 80 mg

DETRAMAX Żel kojący do nóg 75ml

DETRAMAX Żel kojący do nóg przy regularnym stosowaniu:

pomaga łagodzić obrzęk i uczucie ciężkości nóg
poprawia wygląd skóry w miejscu występowania rozszerzonych naczyń krwionośnych,
pomaga zmniejszyć skłonności do tworzenia się nowych, rozszerzonych naczynek,
wspomaga utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry.

Skład:

kompleks Pronalen Anti-Fatugue HSC (ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki)
ekstrakt z owoców kasztanowca
Hydromanil (substancje nawilżające z drzewa Tara)
Mentol

DETRAMAX Żel kojący do nóg uzyskał pozytywną opinię specjalisty z zakresu dermatologii

Sposób użycia:

Stosować na umytą i suchą skórę.
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Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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