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NIVEROSIN tabletki,Korzystnie wpływa na cerę naczynkową
30 sztuk
 

Cena: 19,13 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cechą charakterystyczną skóry i 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. Menachinon, będący formą witaminy K, przyczynia się do prawidłowego
krzepnięcia krwi, a niacyna pomaga zachować zdrową skórę.

Tabletki Niverosin, to połączenie składników najczęściej wybieranych w pielęgnacji cery naczynkowej. 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.
Menachinon, będący formą witaminy K, przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi a niacyna pomaga zachować zdrową skórę.

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

Dawkowanie i sposób użycia:
Dorośli:
1 tabletka dziennie.
Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta
oraz zdrowy tryb życia.
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