
*NRV (Napi beviteli referencia érték felnőttek számára) %-a

Növényi kivonatokat tartalmazó étrend-kiegészítő

Vörös szőlő kivonat és antioxidánsok*
*A C-vitamin, az E-vitamin és a Szelén hozzájárul  
  a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

A VöRöS Szőlő hozzájáRul A lábAk jó VéRkERiNgéSéhEz, 
így CSökkENthEti A NEhézláb éRzEtEt.

A C-VitAmiN hozzájáRul A NoRmál kollAgéN-
képződéShEz éS EzEN kERESztül Az EREk NoRmál 
állApotáNAk, működéSéNEk fENNtARtáSához.

A hatóanyagok mennyisége 2 tablettában

HATÓANYAG MG/2 TABLETTA NRV* ARÁNY
Citrus-bioflavonoidok, standardizált 60% flavonoid tartalom 600 mg - -

Vörös szőlő kivonat (Vitis vinifera) 260 mg - 10 / 1

Ezüstös hölgymál száraz kivonat (Hieracium pilosella),  
standardizált 0,4% vitexin tartalom 100 mg - -

Magnézium 96,8 mg 25,8 % -

Szőlőmag száraz kivonat (Vitis vinifera) 63,2 mg - 35 / 1

Ananász száraz kivonat (Ananas comosus),  
standardizált 1800 GDU/g Bromelain tartalom 60 mg - -

Rutin 60 mg - -

C-vitamin 50 mg 62,5 % -

Kvercetin 42,2 mg - -

Ginkgo biloba száraz kivonat (Ginkgo biloba),  
standardizált 24% flavonol glikozid és 6% terpén lakton tartalom 40 mg - -

E-vitamin 25 mg 208,3 % -

B6-vitamin 2 mg 143 % -

Szelén 40 μg 72,7 % -

AKTÍV HATÓANYAGOK

TERMÉSZETES EREDETŰ



Összetevők:
citrus-bioflavonoidok; kálium citrát; vörös szőlő száraz kivonat (Vitis vinifera); 
csomósodást gátló: magnézium sztearát, tricalcium foszfát; tömegnövelő: 
mikrokristályos cellulóz; tengeri magnézium-oxid; pilosella száraz kivonat 
(hieracium pilosella); szőlőmag kivonat (Vitis vinifera); ananász száraz 
kivonat (Ananas comosus); rutin; C-vitamin (l-aszkorbinsav); kvercetin; 
ginkgo biloba száraz kivonat; E-vitamin (tokoferol); szelén; b6-vitamin 
(piridoxin hCl)

Figyelmeztetés:
A természetes anyagokat tartalmazó tabletták színbeli eltéréseket mu-
tathatnak. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
terhes és szoptató nők alkalmazás előtt kérjék ki kezelőorvosuk tanácsát. 
kisgyermekektől elzárva 
tartandó. Nedvességtől 
elzárva, hűvös helyen 
tartandó.

Felhasználási javaslat:
Naponta 2 tablettát kell 
étkezés közben egy nagy 
pohár vízzel bevenni.

60 TABLETTA, 1 HAVI ADAG 

Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Származási hely – Franciaország
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