
Apresentação
Frasco com 500ml

Caracterís�cas
Composição de 10 plantas que atua especialmente ao nível da
circulação venosa dos membros inferiores, ajudando a prevenir o
aparecimento dos derrames e das varizes tão incomoda�vas para
todas as pessoas.
O Castanheiro-da-índia tem ação an�-inflamatória e
desconges�onante ao nível das veias, impedindo a formação das
varizes e derrames. O Cipreste é conhecido pela sua a�vidade
vasoprotetora e venoprotetora devido à presença de
proantocianidóis na sua composição. A Videira, em especial as
suas folhas, tem uma ação venotónica, e as sementes uma ação
an�oxidante e vasoprotetora. A Hamamélia é rica em flavonóides
que reduzem a permeabilidade vascular, sendo deste modo
vasoprotetora, o que permite aumentar a elas�cidade e a
resistência dos vasos sanguíneos. A Calêndula é an�edematosa e
tem uma ação muito importante para o problema da estase
venosa, muitas vezes presente nas pernas. A Agripalma tem um
efeito hipotensor e alguns estudos mostram uma ação
hipiviscosante e an�agregante plaquetária. A Cavalinha devido à
excelente presença de sais minerais na sua composição é
remineralizante e tonificante do tecido conjun�vo. O
Dente-de-leão devido à sua ação diuré�ca e urinária, previne a
retenção de líquidos e consequentemente os edemas dos
membros inferiores. O Alcaçuz tem ação an�ulcerosa,
an�-inflamatória e espasmolí�ca, e contém glicerre�na que lhe
confere efeitos mineralocor�coides (an�-inflamatório). O Funcho
é conhecido pela sua ação an�espasmódica.
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• Edemas nos membros inferiores

• Varizes e derrames

• Tonicidade muscular e vascular

• Pernas cansadas

• Formigueiro

• Celulite

Indicações



Advertências
Podem ocorrer situações de variação de cor, sabor ou formação de sedimentos, que se devem ao facto de este
produto conter ingredientes de origem vegetal. Estas alterações não influenciam a qualidade do produto. Produto
sujeito a depósito. Agitar antes de usar. Não deve ser excedida a toma diária recomendada. O prazo mínimo de
conservação refere-se aoproduto fechadoe conservado corretamente.Conservar em local fresco e seco,e ao abrigo
da luz. Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir antes de 30 dias. Não é aconselhado a toma deste
produto por crianças e adolescentes. Não se aconselha a toma deste produto durante a gravidez ou amamentação.
Deve ser usado como parte de uma dieta adequada de baixa caloria, seguindo um es�lo de vida saudável com um
bom nível de a�vidade �sica. Se a dieta for seguida por períodos prolongados de mais de três semanas, é
aconselhável consultar um profissional de saúde. Não u�lizar por períodos prolongados sem consultar um
profissional de saúde. Não recomendado em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos cons�tuintes
da formulação. Não é aconselhado a toma deste produto por mulheres em idade fér�l, nem por crianças e
adolescentes. Os Suplementos Alimentares não são subs�tutos de um regime alimentar variado e equilibrado, nem
de ummodo ou es�lo de vida saudável. O produto deve ser guardado fora do alcance e da vista das crianças.

Toma diária recomendada (TDR)
Diluir 10 ou 20ml em meio copo de água, duas a três vezes por dia.
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Extrato fluido de plantas (70%):
Folha de Castanheiro-da-índia (Aesculus hippocastanum L.)
Fruto de Cipestre (Cupressus sempervirens L.)
Folha de Videira vermelha (Vitis vinífera L.)
Folha de Hamamélia (Hamamelis virginiana L.)
Flor de Calêndula (Calendula officinalis L.)
Planta de Agripalma (Leonurus cardíaca L.)
Planta de Cavalinha (Equisetum arvense L.)
Raiz de Dente de Leão (Taraxacum officinale (D.C.) Web.)
Fruto de Funcho (Foeniculum vulgare Miller)
Raiz de Alcaçuz (Glycyrrhiza glabra L.)
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Ingredientes

*VRN = Valores de Referência do Nutriente: Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011

Água, aroma, corante ( caramelo simples)

30ml
TDR

60ml
TDR %VRN*


