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Niverosin 30 tabletek
 

cena: 20,43 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ krwionośny

Działanie wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 30 sztuk

Postać tabletka

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

diosmina, hesperydyna, niacyna, rutozyd,
witamina C

Wskazania naczynka

Opis produktu
 

Wskazania:
Niverosin to suplement diety, który uzupełnia codzienną dietę w diosminę, rutozyd i hesperydynę. Jest wskazany do stosowania celem
kompleksowej pielęgnacji skóry z problemami naczyniowymi. Produkt adresowany do osób dorosłych.

Właściwości:
Skóra zarówno jak naczynka krwionośne są wrażliwe na różne czynniki jak np. składniki produktów kosmetycznych, produkty
żywnościowe oraz czynniki atmosferyczne, takie jak: duże wahania temperatury, ekspozycja na mróz i wiatr czy długotrwałe i zbyt
intensywne opalanie się. Suplement diety Niverosin został stworzony z myślą o potrzebach skóry wrażliwej tak by móc działać na nią od
wewnątrz. Stanowi on kompleks bioflawonoidów (diosmina, hesperydyna, rutozyd), wzbogacony o witaminy: K2, C i PP. Tabletki
wykazują działanie wspomagające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych, prawidłowe krzepnięcie krwi oraz produkcję
kolagenu. Przyczyniają się również do prawidłowego metabolizmu energetycznego, oraz zabezpieczają komórki przed szkodliwym,
niszczącym wpływem wolnych rodników.

Składniki:
diosmina, substancja wypełniająca: celuloza, kwas L-askorbinowy, substancja wypełniająca: fosforany wapnia, hesperydyna, rutozyd,
substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, amid kwasu nikotynowego, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, menachinon-7, substancja wypełniająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca:
hydroksypropyloceluloza, substancje glazurujące: wosk pszczeli i wosk Carnauba
1 tabletka zawiera:
Diosmina - 300 mg,
Rutozyd - 50 mg,
Hesperydyna - 50 mg,
Niacyna (witamina PP) - 24 mg (150%)*
Witamina C - 160 mg (200%)*,
Witamina K2 (menachinon-7) - 75 µg (100%)*.
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*% Zalecanego Dziennego Spożycia.

Stosowanie:
1 tabletka dziennie.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Ważne informacje:
Produkt niewskazany w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem Niverosinu należy skonsultować się z lekarzem.

Opakowanie:
30 tabletek
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci. Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub
załączonej ulotce.
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