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Procto-Glyvenol Complex x30 tabletek
 

Cena: 27,65 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Recordati

Postać tabletki

Substancja
czynna

diosmina, hesperydyna, ruszczyk kolczasty,
witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Tabletki na hemoroidy (1) Procto-Glyvenol® Complex to pierwszy preparat na polskim rynku, zawierający wyjątkową postać diosminy -
µSMIN® Plus. Wykazuje on 9,4-krotnie większą biodostępność u ludzi, w porównaniu z klasyczną, zmikronizowaną formą diosminy (2).

Starannie dobrane składniki tabletek na hemoroidy Procto-Glyvenol® Complex wspierają prawidłowe funkcjonowanie naczyń
krwionośnych. Ma to istotne znaczenie przy chorobie hemoroidalnej. Uszkodzenie naczyń krwionośnych w odbytnicy przyczynia się do
rozwoju hemoroidów.

Właściwości:

Suplement diety Procto-Glyvenol® Complex poza wyjątkową formą diosminy, zawiera również ekstrakt z ruszczyka kolczastego,
hesperydynę i witaminę C.

µSMIN® Plus – unikatowa forma diosminy o wysokiej biodostępności.
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego – wspiera krążenie żylne.
Witamina C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania naczyń
krwionośnych.

Zawartość składników w dziennej porcji:

1 tabletka zawiera:

µSMIN® Plus - 300 mg (w tym diosmina - 243 mg)
Witamina C - 80 mg - *100%
Ekstrakt z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus L.) - 50 mg
Hesperydyna - 30 mg
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* % Referencyjnej wartości spożycia

Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu:

1 tabletka doustnie, raz dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

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:

Recordati Polska Sp. z o.o.
ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

(1) Dzięki zawartości ekstraktu z ruszczyka kolczastego i witaminy C.
(2) Rosario Russo i wsp. Comparative Bioavailability of Two Diosmin Formulations after Oral Administration to Healthy Volunteers; Molecules
2018, 23, 2174
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