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FORMEDS BICAPS DIOSMIN hesperydyna i diosmina z
pomarańczy - 60 kaps.
 

Cena: 34,90 pln

Opis słownikowy

Producent FORMEDS

Opis produktu
 

Suplement diety BICAPS DIOSMIN to naturalny, wegański produkt, nie zawierający syntetycznych dodatków.

 

Diosmina zawarta w BICAPS DIOSMIN pomaga w uszczelnieniu naczyń krwionośnych.

 

Produkt przeznaczony jest do stosowania m.in. w dolegliwościach ze strony naczyń krwionośnych (np. hemoroidy) oraz przy słabym
krążeniu w nogach.

 

 

 

 

Skład:

Zmikronizowane flawonoidy – 500 mg, w tym: diosmina – 450 mg, hesperydyna – 50 mG

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Diosmina to naturalny flawonoid, występujący w cytrusach, zwłaszcza w gorzkiej pomarańczy.

Wykazuje działanie ochronne na naczynia żylne zmniejszając przepuszczalność żył i zwiększając ich napięcie.

Ma korzystny wpływ na zmniejszenie obrzęku nóg, uczucia ciężkości a także przyspiesza gojenia niektórych ran i uszczelnia naczynia
krwionośne.

W postaci zmikronizowanej diosmina jest łatwiej rozpuszczalna w sokach trawiennym i lepiej wchłanialna z przewodu pokarmowego.

 

Opakowanie: 60 kapsułek (30 porcji)
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