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Varivenol kaps. 30 kaps.
 

Cena: 38,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps.

Postać kaps.

Producent VALENTIS POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Suchy wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus) standaryzowany na 5% zawartości ruskogeniny, tlenek magnezu
(magnez), stabilizator – hydroksypropylometyloceluloza, hesperydyna, suchy wyciąg z nasienia kasztanowca zwyczajnego (Aesculus
hippocastanum) standaryzowany na 80% zawartości escyny, substancje przeciwzbrylające – celuloza mikrokrystaliczna, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, barwnik – dwutlenek tytanu.

Zawartość składników w zalecanej dziennej porcji (1 kapsułka): suchy ekstrakt z korzenia ruszczyka – 150mg, w tym: ruskogenina
(5%) – 7,5mg, hesperydyna – 50mg, suchy ekstrakt z nasienia kasztanowca zwyczajnego – 37,5mg, w tym: escyna (80%) – 30mg,
magnez – 70mg (19% referencyjnej wartości spożycia).

Działanie:
Varivenol 500mg to suplement diety, który dostarcza organizmowi składników niezbędnych dla utrzymania prawidłowego krążenia krwi,
dzięki czemu wspomaga on zachowanie nóg w dobrej kondycji. Kasztanowiec zwyczajny wspiera właściwe krążenie żylne w nogach
oraz funkcjonowanie naczyń włosowatych. Przyczynia się do łagodzenia nieprzyjemnego uczucia ciężkich nóg, a także sprzyja
zachowaniu elastyczności i ruchomości stawów. Ruszczyk kolczasty wpływa na redukcję obrzęków nóg, przywraca komfort i uczucie
ich lekkości, wspiera rewitalizację, a to wszystko dzięki temu, że przyczynia się do poprawy funkcjonowania naczyń żylnych oraz
krążenia w nogach. Magnez to składnik wspierający funkcjonowanie mięśni, wspomagający zachowanie zdrowych kości, a także
redukujący uczucie znużenia i zmęczenia organizmu. W składzie znajdziemy również hesperydynę, czyli naturalny, dobroczynny
bioflawonoid. Dzięki procesowi mikronizacji ułatwione jest jego wchłanianie oraz przyswajanie.

Zastosowanie:
Suplement diety Varivenol 500mg przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające
utrzymanie prawidłowego krążenia krwi oraz nóg w dobrej kondycji. Preparat dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży oraz kobiet
karmiących piersią.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: 1 kapsułka. Przyjmować podczas posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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