
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Venosan fix x 20 sasz.
 

Cena: 9,41 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2,5 g

Opakowanie 20 sasz.

Postać saszet.

Producent HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Venosan fix , suplement diety to produkt ziołowy wzbogacony o witaminy polecany głównie dla osób, którym zależy na utrzymaniu
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych nóg, a także dla osób, które zmagają się z uczuciem ciężkości, zmęczenia i
opuchnięcia nóg. Dzięki doskonale dobranej kompozycji ziół i witamin Venosan fix wspomaga prawidłowe krążenie żylne nóg oraz
łagodzi uczucie zmęczenia i ciężkości nóg.
Pestki winogron – wspomagają krążenie żylne
Liście czerwonej winorośli – przyczyniają się do zmniejszenia uczucia ociężałych i zmęczonych nóg
Pokrzywa – pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie naczyń żylnych nóg.

Witamina C - jest antyoksydantem, tzn. chroni komórki przed działaniem wolnych rodników oraz pomaga w prawidłowej produkcji
kolagenu w celu uzyskania odpowiedniej budowy ścian naczyń krwionośnych, a tym samym ich właściwego funkcjonowania.

Witaminy: Tiamina (witamina B1) pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu serca, Witaminy B6 i B12 wspomagają prawidłową produkcję
czerwonych krwinek, natomiast Ryboflawina pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek we krwi oraz w ochronie
komórek przed stresem oksydacyjnym, czyli przed działaniem wolnych rodników.

Postać:
Mieszanka ziołowa do zaparzania, w saszetkach.

Sposób użycia: 
1 saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez ok. 10-15 min.

Skład: 
Liść z czerwonych winorośli; kwiat hibiskusa; liść pokrzywy; aromat; kwiat lawendy; suchy wyciąg z pestek winogron; witaminy: C
(laktoza), B1, B2, B6, B12.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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