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Niverosin Suplement diety 30 sztuk
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Cechą charakterystyczną skóryi naczynek krwionośnych jest ich wrażliwość na różne czynniki jak np. składniki produktów
kosmetycznych, produkty żywnościowe oraz czynniki atmosferyczne (duże wahania temperatury, ekspozycja na mróz i wiatr,
długotrwałe i zbyt intensywne opalanie się). Z myślą o potrzebach skóry wrażliwej został opracowany suplement diety Niverosin, by
działać od wewnątrz. Niverosin uzupełnia codzienną dietę w diosminę, rutozyd i hesperydynę. Dzięki zawartości witaminy C, pomaga w
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych i skóry oraz chroni komórki skóry przed
stresem oksydacyjnym wywołanym przez wolne rodniki. Zawarta w produkcie witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia
krwi, a niacyna pomaga zachować zdrową skórę.

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, substancje glazurujące:
hydroksypropyloceluloza, wosk pszczeli i wosk Carnauba

Wartości odżywcze
1 tabletka

Diosmina 300 mg
Rutozyd 50 mg
Hesperydyna 50 mg
Niacyna 24 mg ekwiwalentu niacyny (150%)*
Witamina C 160 mg (200%)*
Witamina K (Witamina K2, w postaci
menachinon-7)

75 µg (100%)*

* % referencyjnej wartości spożycia

Dawkowanie
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Sposób użycia: Dorośli: 1 tabletka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy
skonsultować się z lekarzem.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.,
ul. Partyzancka 133/151,
95-200 Pabianice
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