
Tekst etykiety na opakowanie jednostkowe (kartonik, etykieta) 

 

Cyclomax 
Suplement diety 

 

Kapsułki  

 

Suplement diety Cyclomax zawiera starannie dobrane składniki: metylochalkon hesperydyny 

z gorzkiej pomarańczy, ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego standaryzowany na 5% 

ruskogeniny oraz ekstrakt z liści winorośli właściwej i kwas L-askorbinowy (witamina C). 

 

Składniki preparatu Cyclomax wspomagają zdrowie naczyń krwionośnych oraz korzystnie 

wpływają na krążenie żylne przez co pomagają przynieść ulgę zmęczonym nogom.  

 

Ekstrakt z kłącza ruszczyka kolczastego: 

- wspiera krążenie żylne, 

- pomaga zmniejszyć obrzęk nóg, 

- przynosi ulgę i uczucie lekkości nóg. 

 

Ekstrakt z liści winorośli właściwej: 

- utrzymuje integralność układu żylnego, 

- wspiera ochronę błony komórkowej przed działaniem wolnych rodników. 

 

Kwas L-askorbinowy: 

- pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania naczyń krwionośnych, 

- wspiera ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, 

- przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. 

 

Składniki: metylochalkon hesperydyny z owocu gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), 

ekstrakt z kłącza ruszczyka (Ruscus aculeatus) zawierający 5% ruskogeniny, kwas L-

askorbinowy (witamina C), składniki kapsułki (żelatyna wołowa, barwniki: dwutlenek tytanu, 

żółty tlenek żelaza, błękit patentowy V), ekstrakt (30:1) z liści winorośli właściwej (Vitis 

vinifera), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające:  

sole magnezowe kwasów tłuszczowych, talk. 

 

 

Składniki 
Zawartość w 1 

kapsułce 
% RWS* 

Metylochalkon hesperydyny 150,0 mg - 

Ekstrakt  z kłącza ruszczyka, w tym  

ruskogeniny 

150,0 mg 

≥ 7,5 mg 
- 

- 

Witamina C 100,0 mg 125% 

Ekstrakt z liści winorośli właściwej  25,0 mg - 

* % RWS - % realizacji w stosunku do referencyjnej wartości spożycia 

  

Sposób użycia: Zalecana dzienna porcja do spożycia – 1 kapsułka rano lub wieczorem, popić 

wodą. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  



Korzystne działanie produktu występuje przy spożyciu zalecanej dziennej porcji – 

1 kapsułki dziennie.  

 

Data minimalnej trwałości podana na boku opakowania. 

 

Warunki przechowywania: Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu 

suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, bez dostępu bezpośredniego 

działania promieni słonecznych, w sposób niedostępny dla małych dzieci. 

 

Liczba sztuk: 10 (próbka)/ 30/ 60 kapsułek 

Zawartość netto: 5,46 g (próbka)/ 16,4 g/ 32,8 g 

Nr partii:  

Najlepiej spożyć przed końcem:  

 

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.  

Należy prowadzić zdrowy tryb życia, stosować zróżnicowaną dietę dostarczającą 

organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. 

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie zaleca 

się stosowania produktu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. 

  

Podstawowe składniki produktu pochodzą z UE oraz spoza UE. 

 

Producent: 

BIOFARM® Sp. z o. o., ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, Polska 

 

 

 

 


