
Walmark Varixinal (blistr) tbl.30

Varixinal® PLUS obsahuje výťažky štyroch tradičných rastlín - pagaštan konský, gotu kola, čučoriedky a
listnatec tŕnitý - ktoré majú priaznivý účinok na žily. Pagaštan konský teraz vo vyššom množstve pomáha
zvyšovať pružnosť a pevnosť ciev a cievnych stien a má pozitívny vplyv na funkciu žilového systému
(prietok, zmena priesvitu, tonus ciev). Listnatec tŕnitý a gotu kola podporujú obeh krvi v žilách. Čučoriedky
sú známe ako účinné antioxidanty, pomáhajú zachovať pružnosť cievnych stien a môžu pomôcť udržať
celistvosť ciev. Zloženie je  obohatené o bioflavonoid hesperidín a vitamín C, ktorý je  nevyhnutný pre
normálnu funkciu cievneho systému

Chcete vedieť viac? Informácie o tom ako sa starať o zdravie žíl nájdete tu.

Varixinal® PLUS obsahuje:

 Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) pomáha zachovať zdravý žilový obeh v nohách a pomáha
tlmiť pocity ťažkých nôh vďaka aescinu, ktorý patrí medzi saponíny a je výťažkom zo semien tohto
stromu.   

 Listnatec tŕnitý (Ruscus aculeatus) obsahuje ruskogeníny a neoruskogeníny, ktoré podporujú mikroobeh
krvi v žilách nôh. Listnatec tŕnitý pomáha znižovať tvorbu opuchov končatín.  Revitalizuje a prináša pocit
ľahkosti Vašim nohám. 

Čučoriedky (Vaccinium myrtillus) obsahujú antokyanozidy, ktoré sú známe ako účinné antioxidanty,
pomáhajú udržať zdravie cievnych kapilár, pružnosť cievnych stien a môžu pomôcť zachovať ich celistvosť.

 Gotu kola  (Centella asiatica) pomáha zachovať obeh krvi v cievach a tiež podporuje periférnu
mikrocirkuláciu.

Navyše Varixinal® PLUS obsahuje bioflavonoid hesperidín a vitamín C,  ktorý  je základom pre udržanie
zdravých ciev.

Desať pravidiel pre zdravé žily:

neprekrižujte nohy, keď sedíte1.
nenoste príliš úzke nohavice, ktoré by mohli obmedziť krvný obeh v oblasti stehien a lýtok2.
nenoste topánky s príliš vysokým podpätkom3.
snažte sa vyhýbať dlhému státiu či sedeniu a relaxujte s nohami vo vyvýšenej polohe4.
nezabúdajte na aktívny pohyb -chôdza, beh, plávanie, ktoré podporujú spätný tok krvi v žilách a5.
udržiavajte si správnu hmotnosť
nevystavujte svoje nohy prílišnému teplu6.
spite s o 10 až 15 cm vyvýšenými nohami7.
vyhýbajte sa konzervovaným potravinám, vyprážaným jedlám, prílišnému soleniu, tabaku alkoholu8.
jedzte stravu bohatú na vlákninu9.
užívajte pravidelne tablety kompletnej starostlivosti Varixinal® PLUS  doplnené gélom10.
najmä v horúcom  počasí alebo keď cestujete na dlhú vzdialenosť

 

hmot./1tbl. % ODD*

Pagaštan konský  Aesculus hippocastanum
(extrakt 6 : 1 – 250 mg , ekv. aescin - 50 mg) 

1500,0 mg  -

Listnatec bodlinatý  Ruscus aculeatus 
(extrakt 4 : 1 – 200 mg)

800,0 mg  -

http://www.klubzdravia.sk/files/documents/SK/varixinal_brozura_zakazník_1205_vOK.pdf


Vitamín C 250,0 mg 313

Čučoriedky  Vaccinium myrtillus
(extrakt 100 : 1 – 2 mg, ekv. anthokyanozidy – 500 µg)

200,0 mg  -

Gotu kola Centella asiatica
(extrakt 4 : 1 – 25 mg)

100,0 mg  -

Hesperidín 100,0 mg  -

*  %  odporúčanej dennej dávky v 1 tablete;   - nie je stanovené

Zloženie: kyselina L-askorbová, pagaštan konský extrakt, listnatec bodlinatý extrakt, plnidlo
(hydrogénfosforečnan vápenatý), látky protihrudkujúce (mikrokryštalická celulóza, talok, stearát
horečnatý, oxid kremičitý), stabilizátory (karboxymetylcelulóza, hydroxypropyl metylcelulóza,
hydroxypropylcelulóza), hesperidín, gotu kola extrakt, triglyceridy, farbivá (oxid titaničitý, oxid železitý),
čučoriedkový extrakt

 


