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Detramax, 60 tabletek + dodatkowo Detramax, żel kojący do
nóg, 75ml
 

Cena: 21,40 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Detramax

Detramax to suplement diety, który zawiera starannie dobrane składniki: oprócz diosminy i hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli
właściwej , ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% oligoproantocyjanidyn oraz witaminę C.

Zastosowanie

Wspiera mikrokrążenie żylne (ekstrakt z liści winorośli właściwej)
  Wspomaga zmniejszenie uczucia ciężkości nóg (ekstrakt z liści winorośli właściwej)
  Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych (witamina C)

Zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawiera 90% diosminy oraz 10% hesperydyny, które należą do organicznych związków
chemicznych izolowanych m.in. z owoców cytrusowych.
Ekstrakt z liści winorośli właściwej pomaga w zmniejszeniu uczucia ciężkich nóg oraz wspomaga mikrokrążenie żylne.
Ekstrakt z pestek winogron zawierający 95% oligoproantocyjanidyn wykazuje właściwości antyoksydacyjne.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz
chroni składniki komórki przed uszkodzeniem oksydacyjnym.

Dawkowanie:

1 tabletka powlekana 2 razy dziennie.
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Detramax Żel

zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki),
HYDROMANIL (guma z drzewa tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca.

Zastosowanie:

Preparat dzięki zawartej kompozycji przy regularnym stosowaniu pomaga łagodzić obrzęk i uczucie ciężkości nóg. Dodatkowo poprawia
wygląd skóry w miejscu występowania rozszerzonych naczyń krwionośnych oraz zmniejsza skłonność do tworzenia się nowych,
rozszerzonych naczynek. Wspomaga także utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry.
Dla kogo: Preparat szczególnie polecany osobom, które mają skłonności do obrzęków nóg.

Składniki:

Żel zawiera kompleks PRONALEN ANTI-FATIGUE (ekstrakt z korzenia ruszczyka, ekstrakt ze skórki cytryny, ekstrakt z owoców borówki),
HYDROMANIL (guma z drzewa tara) oraz ekstrakt z owoców kasztanowca.

Sposób użycia:

Stosować na umytą i suchą skórę. Preparat wmasować kolistymi ruchami od stóp w kierunku ud.

Uwaga:

Produkt tylko do użytku zewnętrznego. Nie należy dopuścić do kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu należy je
przemyć dużą ilością wody. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu suchym, nienasłonecznionym i niedostępnym dla
dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
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