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Venalex 0,5 g 60 kapsułek
 

cena: 20,56 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała układ krwionośny, żyły

Działanie łagodzące, przeciwobrzękowe,
wspomagające, wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent ETHIFARM SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Diosminum, Hesperidinum

Wskazania ból, skurcze, żylaki

Opis produktu
 

Opis:
Venalex to suplement diety - kapsułki miękkie zawierające 450 mg diosminy i 450 mg hesperydyny, których regularne stosowanie
łagodzi dolegliwości takie jak obrzęk i ciężkość nóg. Preparaty zmikronizowanej diosminy (MPFF) są stosowane w leczeniu przewlekłej
choroby żylnej od 30 lat. Przeprowadzone badania kliniczne z zastosowaniem tych preparatów 2 razy na dobę w dawce 500 mg
dowodzą, że diosmina przynosi zmniejszenie obrzęków podudzi, uczucia ciężkości, skurczów i bólów łydek, przyspiesza gojenie się
owrzodzeń żylnych oraz poprawia jakość życia chorych na przewlekłą chorobę żylną. Diosmina i hesperydyna to substancje polecane
przez lekarzy do stosowania przy problemach z krążeniem żylnym, gdyż zmniejszają przepuszczalność naczyń, redukują nadciśnienie i
działają przeciwzapalnie.

Składniki aktywne:

(1 kapsułka) : Diosmina 450 mg + Hesperydyna 50 mg

Wskazania:
Zastosowanie kapsułek Venalex: stosować w przypadku ciężkości nóg, żylaków, dolegliwości bólowych i kurczliwości łydek. Wskazany
przy stojącym lub siedzącym trybie życia, który zwiększa ryzyko powstawania żylaków. Ponadto suplement diety Venalex rekomenduje
się jako kapsułki na pajączki podskórne.

Właściwości:
Jak działa Venalex? Preparat należy do szerokiej grupy środków przyjmowanych doustnie w postaci kapsułek. Substancja czynna
preparatu diosmina odpowiada za ograniczenie stopnia przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz zmniejszenie nadciśnienia i
zastoju żylnego w nogach. Powoduje zwiększenie drenażu limfatycznego. Dodatkowo działa ochronnie i łagodząco na stany zapalne w
obrębie naczyń krwionośnych. W efekcie preparat znosi wrażenie ciężkości nóg i eliminuje nocne kurcze. Hesperydyna działa
antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i hipolipidemiczne. Zmniejsza stężenie cholesterolu we krwi. Korzystnie wpływa na stan naczyń
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włosowatych.

Dawkowanie:
Jak stosować Venalex kapsułki? Zaleca się stosować doustnie w dawce wynoszącej 1 kaps./24h. Powszechnie w przewlekłej chorobie
żylnej zaleca się podawanie dawki 450?500 mg MPFF 2 razy dziennie zgdnie ze wskazaniami lekarza.

Ostrzeżenie:
Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Preparatu nie należy stosować przy nadwrażliwosci na którekolwiek ze składników. Nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia
piersią.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

