
30 tab
lete

NOTIFICAT DE SNPMAPS  NR. 9395/2016 

SUPLIMENT ALIMENTAR  (1000 mg/tb)  Ingrediente: 

Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33
ASIGURAȚI-VĂ CĂ SIGILIUL ESTE INTACT

Lot nr.:
A se consuma,
de preferinţă,
înainte de sfârșitul:

30 g

ACȚIUNI: Complex vegetal bioactiv din extracte cu concentrații 
optime, eficient pentru funcționarea normală a circulației venoase 
și limfatice. Crește tonicitatea pereților venoși și a valvelor venoase, 
susține circulația periferică, ajută la eliminarea senzației de 
“picioare grele”. Vitamina E contribuie la protejarea celulelor 
împotriva stresului oxidativ.
UTILIZARE: 1 comprimat pe zi, la masă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

iesco dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. A nu se depăși doza recoman-
dată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Nereco-
mandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredientele produsului.

diosmină micronizată, vitamina C, extract uscat 4:1 din semințe de Castan-sălbatic (Aesculum hippocastanum), 
extract uscat din fructe immature de Portocal-amar (Citrus aurantium), cu 50% bioflavo-noide;  celuloză 
microcristalină (agent de încărcare), amestec concentrat de tocoferoli (vitamina E naturală), extract 4:1 din 
rădăcină de Ghimpe (Ruscus aculeatus), hesperidină concentrată 90% (50mg vitamina P), muguri florali de 
Salcâm-japonez (Sophora japonica), cu 98% quercetină, muguri florali de Salcâm-japonez (Sophora japonica), 
cu 99% trihidrat de rutozida (rutin); carboximetilceluloză de sodiu reticulată (agent de încărcare), stearat de 
magneziu (agent antiaglomerant), hipromeloză (agent de glazurare), extract de Ardei-iute (Capsicum annuum).  
Nu conține alergeni. Valori nutriționale: 5,61 kj/1,34 kcal/cpr.

Diosmină micronizată
Vitamina C
Extract de Castan- sălbatic
Bioflavonoide din citrice
Amestec tocoferoli 
Vit. E naturală

Informații nutriționale:
200mg
150mg
100mg

50mg
77mg
35mg

Extract de Ghimpe
Hesperidină
Quercetină 
Rutin
Extract de Ardei-iute

Informații nutriționale:%VNR*Cant./tb. %VNR*Cant./tb.
**

187,5
**
**

292

75mg
50,4mg

26mg
24,75mg

10mg

**
**
**
**
**
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Deținător notificare și Producător: COSMO PHARM SRL www.cosmopharm.eu
București, Bd. Corneliu Coposu nr. 5 bl. 103 ap. 74 tel.: 021/320.44.33

NOTIFICAT DE SNPMAPS  NR. 9395/2016 

(1000 mg/tb)INGREDIENTE                   : 

ACȚIUNI: Complex vegetal bioactiv din extracte cu concentrații opti-
me, eficient pentru funcționarea normală a circulației venoase 
și limfatice. Crește tonicitatea pereților venoși și a valvelor venoase, 
susține circulația periferică, ajută la eliminarea senzației de 
“picioare grele”. Vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ. MOD DE UTILIZARE: 1 comprimat pe zi, la masă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE: la temperatura camerei, la loc ferit de lumină și umiditate.

*Valori Nutriționale de Referință cf. Regulament 1169/2011**Doza zilnică nu a fost stabilită.

Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață să-
nătos. A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic. A nu se lăsa la îndemâna 
și la vederea copiilor mici. Nerecomandat persoanelor alergice la oricare dintre ingredien-
tele produsului. Produsul conține ingrediente provenite din surse naturale, pot exista 
variații organolepticede la un lot la altul, fără a afecta caracteristicile produsului.

de Castan-sălbatic (Aesculum hippocastanum), extract uscat din fructe imature de Portocal-amar 
(Citrus aurantium), cu 50% bioflavonoide; celuloză microcristalină (agent de încărcare), amestec concen-
trat de tocoferoli (vitamina E naturală), extract 4:1 din rădăcină de Ghimpe (Ruscus aculeatus), hesperi-
dină concentrată 90% (50mg vitamina P), muguri florali de Salcâm-japonez (Sophora japonica), cu 98% 
quercetină, muguri florali de Salcâm-japonez (Sophora japonica), cu 99% trihidrat de rutozida (rutin); 
carboximetilceluloză de sodiu reticulată (agent de încărcare), stearat de magneziu (agent antiaglome-
rant), hipromeloză (agent de glazurare), extract de Ardei-iute (Capsicum annuum).  Nu conține alergeni. 
Valori nutriționale: 5,61 kj/1,34 kcal/cpr.
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