
 
Maxi3Vena Plus 
suplement diety 
 

Wsparcie prawidłowej pracy układu żylnego 
 

 Ekstrakt z ruszczyka  
wpływa korzystnie na krążenie żylne i funkcjonowanie naczyń krwionośnych  

 Kwas askorbinowy  
wspomaga prawidłową produkcję kolagenu, a przez to zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie naczyń krwionośnych 

 Hesperydyna 
 
 
Składniki: ekstrakt z pomarańczy gorzkiej (Citrus aurantium), ekstrakt z ruszczyka 
kolczastego (Ruscus aculeatus L.),  kwas L-askorbinowy, żelatyna, substancja 
przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwniki –  dwutlenek tytanu (E 
171), tlenki i wodorotlenki żelaza (E172), tartazyna (E102). 

E102 może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. 

 
Zalecane spożycie: dorośli - 1 kapsułka dziennie  
 

Składniki 1 kapsułka  

Ekstrakt z ruszczyka kolczastego                      

(Ruscus aculeatus L.) 
150 mg 

Ekstrakt z pomarańczy gorzkiej                    

(Citrus aurantium), 

- w tym hesperydyna 

158 mg 

 

150 mg 

Witamina C 

(kwas L-askorbinowy) 
100 mg (125 % RWS*) 

* RWS – referencyjna wartość spożycia 

  
Produkt polecany jest w szczególności osobom odczuwającym ciężkość i zmęczenie nóg, ze 
skłonnościami do powstawania obrzęków, cellulitu, osobom o cerze naczynkowej oraz 
osobom, które prowadzą siedzący lub stojący tryb pracy i życia, palą papierosy, nie wykazują 
aktywności aktywności fizycznej, mają nadwagę.  
 
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.  
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety jest niezbędne do 
zachowania dobrego stanu zdrowia. 
 



Ostrzeżenia:  
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.  
Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących.  
W przypadku pojawienia się nudności, wymiotów lub krwawień z odbytnicy należy 
skontaktować się z lekarzem.  
Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek 
należy skontaktować się z lekarzem.  
Osoby z niskim ciśnieniem tętniczym krwi oraz ze skłonnością do krwawień powinny zachować 
ostrożność (należy przerwać stosowanie preparatu na dwa tygodnie przed planowanym 
zabiegiem chirurgicznym).  
Należy poinformować lekarza o przyjmowanych suplementach diety podczas każdej wizyty 
lekarskiej. 
 
Przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 250C), w sposób niedostępny dla małych 
dzieci. 
 
 
 

Producent: 

ADAMED Consumer Healthcare S.A. 
Pieńków 149 
05-152 Czosnów 


