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VENOCZAR 60 tabl.
 

Cena: 28,90 PLN

Opis produktu
 

Naturalna ulga dla nóg, czyli ziołowy preparat na zmęczone i opuchnięte nogi od Braci
Bonifratrów

Venoczar - preparat o oryginalnej ziołowej recepturze, którego składniki stanowią standaryzowane wyciągi roślinne przynoszące ulgę i
uczucie lekkości nóg. Stworzony z myślą o osobach wykonujących siedzącą lub stojącą pracę oraz cierpiących na „zespół ciężkich nóg”,
któremu towarzyszy ból, dyskomfort i opuchlizna.

Jego skład pozwala na wielokierunkowe działanie na naczynia krwionośne, w szczególności na śródbłonek naczyń. Pomaga przywrócić
prawidłową cyrkulację w mikronaczyniach. Wpływając na przepuszczalność śródbłonka naczyń, zmniejsza obrzęk. Dzięki działaniu
antyoksydacyjnemu chroni naczynia przed działaniem wolnych rodników.

Ruszczyk kolczasty – ruskogenina – zwiększa napięcie i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, zapobiega zastojom krwi i limfy.
Pestki winogron – bogate w oligomeryczne proantocyjanidyny (OPC) uszczelniają i wzmacniają naczynia oraz zapobiegają
powstawaniu zakrzepów.
Nostrzyk żółty – kumaryna – wykazuje działanie przeciwzakrzepowe i przeciwobrzękowe.
Kasztanowiec – escyna – działa przeciwzapalnie i uszczelniająco na naczynia krwionośne.
Miłorząb dwuklapowy – rozszerza naczynia krwionośne, działa antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo i
przeciwzakprzepowo.

Skład:
substancje wypełniające (celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona),
Standaryzowane ekstrakty:
*z kłącza ruszczyka kolczastego – 5% ruskogeniny (Ruscus aculeatus),
*z pestek winogron – 10% proantocyjan (Vitis vinifera L.),
*z liści nostrzyka żółtego – 2% kumaryny (Melilotus officinalis),
*z nasion kasztanowca – 20% escyny (Aesculus hippocastanum L.),
*z kłącza perzu właściwego (Agropyron repens rhizome),
*z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.) 24,5% glikozydów flawonolowych, 3% bilobalidów, 3,1% ginkoloidów,
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*z mumio (Asphaltum punjabianum),
*z krwawnika pospolitego (Achillea millefolium),
*z kory oczaru wirginijskiego(Hamamelis virginiana),
substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kwasy tłuszczowe – kwas stearynowy, dwutlenek krzemu),
substancje glazurujące (hydroksypropylometyloceluloza, glikol polietylenowy).

Dawkowanie:
1 tabletka 2 razy dziennie. Preparat stosować doustnie popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania produktu przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią.
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