SHOTS

SUPLEMENT DIETY
DLA NÓG

Winorośl właściwa (Vitis vinifera), miłorząb japoński (Ginkgo biloba), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus
hippocastanum), ruszczyk pospolity (Ruscus aculeatus), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), jarząb domowy
(Sorbus domestica), borówka czarna (Vaccinium myrtillus)

Jaki jest skład
i w jakim celu się go stosuje?
Główne składniki aktywne Varivenol™ Shots to płynny wyciąg z korzenia ruszczyka
kolczastego (Ruscus aculeatus), płynny wyciąg z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica
dioica), płynny wyciąg z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), płynny wyciąg z
pączków jarzębu domowego (Sorbus domestica), płynny wyciąg z pączków kasztanowca
zwyczajnego (Aesculus hippocastanum), koncentrat soku borówki czarnej (Vaccinium
myrtillus), suchy wyciąg z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera).
Winorośl właściwa (Vitis vinifera):
• dzięki właściwościom antyoksydacyjnym chroni układ krążenia;
• wspomaga zdrowie układu krążenia.
Miłorząb japoński (Ginkgo biloba):
• wspomaga krążenie obwodowe.
Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum):
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń włosowatych i prawidłowe krążenie
żylne w nogach;
• pomaga łagodzić uczucie ciężkich nóg;
• pomaga zachować ruchomość i elastyczność stawów.
Ruszczyk kolczasty (Ruscus aculeatus):
• przyczynia się do zmniejszenia obrzęków nóg;
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń żylnych i krążenie krwi w nogach;
• wspomaga rewitalizację, przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg.
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica):
• wspomaga krążenie żylne.
Jarząb domowy (Sorbus domestica):
• jest drzewem liściastym pochodzącym z Europy, znanym od wieków.
Borówka czarna (Vaccinium myrtillus):
• wspomaga prawidłowe funkcjonowanie naczyń żylnych i włosowatych.

Składniki: woda oczyszczona, płynny wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego (Ruscus
aculeatus), płynny wyciąg z liści pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica), płynny wyciąg z
liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), koncentrat soku borówki czarnej
(Vaccinium myrtillus), płynny wyciąg z pączków jarzębu domowego (Sorbus
domestica), płynny wyciąg z pączków kasztanowca zwyczajnego (Aesculus
hippocastanum), suchy wyciąg z liści winorośli właściwej (Vitis vinifera), naturalny
aromat czerwonych owoców.

Skład zalecanej dziennej porcji
Płynny wyciąg z korzenia ruszczyka kolczastego
Płynny wyciąg z liści pokrzywy zwyczajnej
Płynny wyciąg z liści miłorzębu japońskiego
Płynny wyciąg z pączków jarzębu domowego
Płynny wyciąg z pączków kasztanowca zwyczajnego
Koncentrat soku borówki czarnej
Suchy wyciąg z liści winorośli właściwej

1 ﬁolka
(10 ml)
3100 mg
2400 mg
1400 mg
600 mg
200 mg
200 mg
50 mg

Sposób użycia: 1 ﬁolka dziennie z jedzeniem, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w ½
szklanki wody. Wstrząsnąć przed użyciem.
Ostrzeżenia: nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Bardzo
ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia. Nie może być stosowany przez dzieci,
kobiety w ciąży i karmiące piersią.
Pakowano w atmosferze ochronnej.
Przechowywanie: przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze mniejszej niż
25 °C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Wytwórca: Valentis AG, CH-6982 Agno - Lugano, Switzerland
Dystrybutor: Valentis Polska Spółka z o.o., ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa, Poland.
Wyprodukowano w UE.
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Suplement diety
to wyjątkowe połączenie składników
opracowane w celu uzupełnienia normalnej diety osób, które pragną
wspomagać prawidłowe krążenie krwi i zdrowie nóg.

