Ресвератролекс

UA

Resveratrolex
Природне джерело ресвератролу
Нормалізація функції серцево-судинної системи
Загальнозміцнююча та відновлююча організм дія
Рекомендації до вживання:
застосовується як додаткове джерело біологічно активних речовин, зокрема
ресвератролу. Сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної та
венозно-лімфатичної системи. Має загальнозміцнюючі та м’які заспокійливі властивості.
Склад:
1 капсула містить:
Ресвератрол (екстракт кореня горця японського)
Екстракт шкірок червоного винограду
Порошок кісточок червоного винограду
Лецитин
Екстракт гібіскусу
Біоперин (екстракт чорного перцю)
Оболонка капсули: желатин (Natural optimized capsules)

200 мг
100 мг
100 мг
50 мг
49 мг
1 мг

Без ГМО.
Може бути рекомендовано пацієнтам з:
- серцево-судинними захворюваннями;
- вегетосудинною дістонією;
- атеросклесклерозом;
- гіпертонічною хворобою;
Ресвератрол (Транс-ресвератрол):
- антиоксидант, зв'язує і виводить з організму вільні радикали;
- нормалізує рівень ліпідів (зокрема холестерину) в крові;
- стимулює та активізує здатність до регенерації нормальних здорових клітин печінки;
- має протизапальну та антибактеріальну дію;
- застосовуэться як профілактичний засіб при таких захворюваннях як: рак, цукровий
діабет, бронхіальна астма, серцево-судинні захворювання, нервові розлади;
- рекомендован як профілактичний засіб при погіршенні пам'яті та когнітивних функцій;
- застосовуэться як профілактичний засіб при погіршенні стану артерій і суглобів;
Екстракт шкірок і порошок кісточок червоного винограду:
- мають гепатопротекторну дію;
- сприяють виведенню вільних радикалів;
- підсилюють окислювально - відновні процеси;
- сприяють підвищенню імунітету;
Лецитин:
- підтримує функцію мозку, нервової системи і печінки;
- є основним компонентом ліпосомально-транспортного комплексу що сприяє
максимальній біодоступності всіх компонентів препарату;
Екстракт гібіскусу:
- має гіпотензивну дію;
- знижує рівень холестерину;
- нормалізує циркуляцію крові;
- має антиоксидантну, протизапальну та спазмолітичну дію;
Біоперин (екстракт чорного перцю):
- значно покращує абсорбцію та біодоступність всіх компонентів;
Спосіб застосування та рекомендована доза: дорослим незалежно від прийому їжі по
1 капсулі 3 рази на добу.
Тривалість застосування:14 - 30 днів. В подальшому термін застосування узгоджувати
з лікарем.
Протипоказання: індивідуальна несприйнятливість, вагітність та період лактації.
Форма випуску: капсули 500 мг в блістері по 10 шт. по 3 блістери в одній упаковці, або в
пластиковій банці по 60 або 90 шт.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність)
Енергетична цінність
Білки
Жири
Вуглеводи

добова доза (1,5 г)
4,8 кКал (18,4 кДж)
0,1 г
0,1 г
1,1 г

ТУ У 10.8-41718478-001:2018
Штрих-код: вказано на упаковці.
Не є лікарським засобом.
Найменування, місцезнаходження та номер телефону виробника,
фактична адреса потужностей виробництва: вказано на упаковці.
Дата виробництва та строк придатності: дату виробництва вказано на упаковці.
Строк придатності – 24 місяці від дати виготовлення.
Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.
Умови зберігання:
зберігати в закритій оригінальній упаковці виробника в сухому, захищеному від світла та
недоступному для дітей місці, за температури від 4 °С до 25 °С.
Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не
слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням
рекомендована консультація лікаря.
resveratrolex.com

Ресвератролекс

RU

Resveratrolex
Природный источник ресвератрола
Нормализация функции сердечно-сосудистой системы
Общеукрепляющее и восстанавливающее организм действие
Рекомендации к употреблению: применяется в качестве дополнительного источника
биологически активных веществ, в частности ресвератрола. Способствует
нормализации функционирования сердечно-сосудистой и венозно-лимфатической
системы. Обладает общеукрепляющими и мягкими успокаивающими свойствами.
Состав:
1 капсула содержит:
Ресвератрол (экстракт корня горца японского)
Экстракт кожуры красного винограда
Порошок косточек красного винограда
Лецитин
Экстракт Гибискуса
Биоперин (экстракт черного перца)
Оболочка капсулы: желатин (Natural optimized capsules)

200 мг
100 мг
100 мг
50 мг
49 мг
1 мг

Без ГМО.
Может быть рекомендовано пациентам с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- вегетососудистой дистонией;
- атеросклесклерозом;
- гипертонической болезнью;
Свойства действующих веществ (Компоненты взаимно потенцируют действие):
Ресвератрол(Транс-ресвератрол):
- антиоксидант, связывает и выводит из организма свободные радикалы;
- нормализует уровень липидов (в частности холестерина) в крови;
- стимулирует и активизирует способность к регенерации нормальных здоровых клеток
печени;
- оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие;
- применяется в качестве профилактического средства при таких заболеваний как: рак,
сахарный диабет, бронхиальная астма, сердечно-сосудистые заболеваний, неровные
расстройств;
- рекомендован в качестве профилактического средства при нарушении памяти и
когнитивных функций;
- применяется в качестве профилактического средства при ухудшении состояния артерий
и суставов;
Экстракт кожуры и порошок косточек красного винограда:
- оказывает гепатопротекторное действие;
- способствует выведению свободных радикалов;
- усиливает окислительно - восстановительные процессы;
- способствует повышению иммунитета;
Лецитин:
- поддерживает функцию мозга, нервной системы и печени;
- является основным компонентом липосомально-транспортного комплекса что
способствует максимальной биодоступности всех компонентов препарата;
Экстракт Гибискуса:
- оказывает гипотензивное действие;
- снижает уровень холестерина;
- нормализует циркуляцию крови;
- оказывает антиоксидантное, противовоспалительное и спазмолитическое действие;
Биоперин (экстракт чёрного перца):
- значительно улучшает абсорбцию и биодоступность всех компонентов;
Способ применения и рекомендуемая доза: взрослым независимо от приема пищи по 1
капсуле 3 раза в сутки.
Длительность применения: 14 - 30 дней. В дальнейшем срок применения согласовывать
с врачом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, беременность и период лактации.
Форма выпуска: капсулы 500 мг в блистере по 10 шт. по 3 блистера в одной упаковке, или
в пластиковой банке по 60 или 90 шт.
Питательная (пищевая) и энергетическая ценность (калорийность)
Энергетическая ценность
Белки
Жиры
Углеводы

суточная доза (1,5 г)
8,6 кКал (37,0 кДж)
0,1 г
0,8 г
0,3 г

ТУ У 10.8-41718478-001:2018
Штрих-код: указано на упаковке.
Не является лекарственным средством.
Наименование, местонахождение и номер телефона производителя,
фактический адрес мощностей производства: указано на упаковке.
Дата производства и срок годности: дату производства указано на упаковке.
Срок годности - 24 месяца от даты изготовления.
Номер партии (серии) производства: указано на упаковке.
Условия хранения:
хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном
для детей месте, при температуре от 4 ° С до 25 ° С.
Предостережения относительно применения: не превышать рекомендуемую
суточную дозу. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона
питания. Перед применением рекомендуется консультация врача.
resveratrolex.com

