
Atenţionări:
Acest produs este un supliment alimentar destinat exclusiv 
adulților.
A nu se lăsa la îndemâna şi la vederea copiilor mici. 
Produsul este un supliment alimentar şi nu trebuie să 
înlocuiască o dietă variată şi echilibrată şi un stil de viaţă 
sănătos. 
Dacă suferiţi de afecţiuni cronice sau urmaţi un tratament 
medicamentos de lungă durată, cereţi sfatul medicului sau 
farmacistului înaintea utilizării suplimentului alimentar.
A nu se depăşi doza recomandată pentru consumul zilnic. 
A nu se utiliza de către persoanele cu sensibilitate la oricare 
dintre componentele produsului. 
A se consuma, de preferinţă, înainte de data de expirare, 
înscrisă pe ambalaj. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 

Prezentare:
Cutie pliantă din carton conţinând 3 blistere a câte 10 
comprimate filmate și prospect.
 
Produs în UE pentru SANVERO HEALTHCARE S.R.L.
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Deţinător notificare:
SANVERO HEALTHCARE S.R.L.
Adresa: Str. Preciziei, Nr. 20, Sector 6, București

Ingrediente: 
Extract din fructe de Portocal - amar (Citrus aurantium),
micronizat conținând diosmină: hesperidină (90:10); agent de 
întărire: celuloză microcristalină; gluconat de zinc; agenți 
antiaglomeranți: povidonă, crospovidonă, stearat de magneziu, 
dioxid de siliciu coloidal anhidru; drojdie pulbere îmbogățită 
cu seleniu; agent de glazurare: alcool polivinilic, dioxid de titan, 
macrogol 3350, oxid roșu de fier, talc; extract uscat 4:1 din 
semințe de Castan-sălbatic (Aesculus hippocastanum).

Caracteristici:
Suplimentul alimentar Sanvero® Venprotect® - comprimate 
filmate - conține diosmină și hesperidină, extract de castan 
sălbatic, zinc și seleniu. 
Diosmina și hesperidina sunt două bioflavonoide naturale 
întâlnite cel mai frecvent în citrice, în special în portocale și în 
lămâi.
Extractul de castan sălbatic susține circulația venoasă.
Seleniul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului 
oxidativ și la funcționarea normală a sistemului imunitar. 
Zincul contribuie la metabolismul normal al macronutrienților, 
al carbohidraților, la menținerea sănătății pielii și la 
funcționarea normală a sistemului imunitar.

Doze și mod de utilizare: 
2 comprimate filmate pe zi, în timpul meselor sau după mese.
Comprimatele filmate se înghit întregi, cu o cantitate 
suficientă de apă.
În caz de necesitate, se pot utiliza până la 6 comprimate pe zi, 
pentru perioade foarte scurte (maxim 4 zile).

*Valoarea Nutrițională de Referință nu a fost stabilită. 
**VNR=Valoarea Nutriţională de Referinţă cf. Regulamentului 1169/2011.

Diosmină:Hesperidină (90:10)

Extract de castan sălbatic 
(Aesculus hippocastanum)

Zinc

Seleniu

Informații nutriționale Conținut / comprimat filmat
(800 mg)

500 mg*

25 mg*

7,5 mg (75% din VNR**)

100 µg (182% din VNR**)

Venprotect®Venprotect®
Supliment alimentar

30 comprimate filmate


