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Redblocker x30 tabletek
 

Cena: 19,13 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać tabletki

Substancja
czynna

diosmina, hesperydyna, niacyna, rutyna,
witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

RedBlocker blokuje przyczyny powstawania tak zwanych „pajączków”. Dzięki zawartości kluczowych substancji wpływających na
prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, takich jak hesperydyna, diosmina, rutozyd, niacyna i witamina C, RedBlocer:

 wzmacnia
 uszczelnia
uelastycznia
zmniejsza kruchość naczynek.

Stosowanie RedBlockera sprawia, że naczynka odzyskują swoją naturalną elastyczność, dzięki czemu prawidłowo kurczą się i
rozkurczają, stają mniej widoczne i nie pękają w przyszłości. Dodatkowo RedBlocker chroni komórki przed wolnymi rodnikami i poprawia
wygląd oraz kondycję skóry, sprawiając, że cera nabiera zdrowego, jednolitego koloru.

Wskazania

Suplement diety RedBlocker przeznaczony jest dla kobiet z problemami cery naczynkowej. Zalecany jest zarówno w walce z już
istniejącymi „pajączkami”, jak i profilaktycznie w przypadku genetycznych skłonności do rozszerzonych naczynek.

Skład

Diosmina, rutozyd i hesperydyna
– należą do wspólnej grupy zwanej flawonoidami. Ich właściwości biologiczne związane są przede wszystkim z naczyniami
krwionośnymi i układem krążenia. Obecność flawonoidów w organizmie poprawia kondycję naczynek oraz działa uszczelniająco i
wzmacniająco na ich ścianki.
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Co więcej flawonoidy mają właściwości przeciwutleniające dlatego też wykorzystuje się je jako naturalne antyoksydanty.

Diosmina
– zmniejsza przepuszczalność i poprawia napięcie ścian naczyń krwionośnych. Ma działanie ochronne i przeciwzapalnie.
Rutozyd (rutyna)
– uszczelnia i poprawia elastyczność naczynek, jednocześnie zmniejszając ich przepuszczalność. Dodatkowo rutozyd zapobiega
powstawaniu wolnych rodników, a także spowalnia utlenianie witaminy C, a co za tym idzie przedłuża jej działanie.
Hesperydyna
– ma właściwości chroniące, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych oraz zwiększa szczelność śródbłonka
Niacyna (witamina PP)
– wpływa na elastyczność naczynek krwionośnych, uszczelnia je i chroni
Witamina C (kwas askorbinowy)
– działa uszczelniająco i wzmacniająco na naczynia krwionośne

1 tabletka zawiera:

Hesperydyna - 50 mg
Diosmina - 50 mg
Rutozyd - 50 mg
Niacyna - 16 mg
Witamina C - 80 mg

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:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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