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Písomná informácia pre používateľa

Výživový doplnok s obsahom prírodného vysokokoncentrovaného špeciálneho
extraktu z paradajok.
Srdcovo-cievny systém má dôležitú úlohu pre naše zdravie
a výkonnosť. Už dlhý čas je všeobecne známy vplyv výživy na
zdravotný stav, napr. na hladinu cholesterolu a krvný tlak. Iba
nedávno bol však objavený účinok výživy na krvný prietok
a kvalitu krvných doštičiek. Zo zdravého krvného prietoku
môže profitovať aj prekrvenie srdcovo-cievneho systému.

Čo je Syntrival®?
Ultrafiltráciou sa patentovaným procesom z čerstvých
zrelých paradajok získava špeciálny extrakt z paradajok
(fruitflowTM)*. Daný extrakt obsahuje rôzne druhotné
rastlinné látky, preto sa nesmie zamieňať za lykopén.
Pre zdravý krvný prietok majú význam najmä tri bioaktívne
frakcie Syntrivalu (polyfenoly, nukleotidy, flavonoidy).
Účinná zložka je prírodná látka s pozitívnym vplyvom na
krvný prietok, čo vedecky potvrdila organizácia EFSA**.

Ako pôsobí Syntrival®?
Účinná zložka v Syntrivale prirodzeným spôsobom
podporuje zdravý krvný prietok.
Zdravé krvné doštičky sú hladké a pružné, čo bráni ich
nadmernému zhlukovaniu (agregácii) vo vnútri krvných
ciev. Syntrival® udržiava tieto potrebné vlastnosti krvných
doštičiek, čím podporuje v cievach správny krvný prietok,
čo je veľmi užitočné pre normálne fungovanie srdcovocievneho systému.

Pre koho je Syntrival® zvlášť vhodný?
Syntrival® je vhodný pre každého, kto si chce zachovať
zdravý srdcovo-cievny systém a pritom kladie veľký dôraz
na bezproblémový krvný prietok.
Sú to napríklad
–	osoby s výskytom kardiovaskulárnych ochorení
v rodine
–	osoby vystavené zvýšenému stresu
–	ženy užívajúce antikoncepciu
–	fajčiari
–	osoby s nadváhou.
Prírodný špeciálny extrakt v Syntrivale podporuje hladký
prietok krvi a svojím pozitívnym účinkom pomáha
udržiavať zdravý krvný obeh.

Ako sa Syntrival® užíva?
Užíva sa raz denne jedna nerozhryznutá tableta a zapíja sa
pohárom vody. Účinok na krvné doštičky a krvný prietok
nastupuje po približne 3 – 5 hodinách a trvá 12 až 18
hodín. Priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme
150 mg extraktu z paradajok (1 tableta).

Syntrival® sa nepoužíva ako náhrada za lieky na riedenie
krvi predpísané lekárom, ako je napríklad kyselina
acetylsalicylová. Mechanizmus účinku Syntrivalu na krvný
prietok sa nemôže porovnávať s mechanizmom účinku
liekov na riedenie krvi.
Syntrival®
Zloženie: prírodný vysokokoncetrovaný
špeciálny extrakt z paradajok; maltodextrín;
stabilizátor: hydroxypropylmetylcelulóza; plnidlá:
hydrogenfosforečnan vápenatý, celulóza; polevové činidlo:
hydroxypropylmetylcelulóza; plnidlá: sieťovaná sodná
soľ karboxymetylcelulózy, oxid kremičitý; protihrudkové
činidlá: mastenec, horčíkové soli jedlých vyšších mastných
kyselín; emulgátor: kyselina stearová; polevové činidlo:
polyetylénglycerol; farbivá: oxid titaničitý, oxid železitý.

Účinné látky

V jednej
tablete
(= denná
dávka)

% referenčnej
výživovej hodnoty
(RVH) v 1 tablete

prírodný vysokokoncentrovaný
špeciálny extrakt
z paradajok
(fruitflowTM)

150 mg

nie je stanovené

Syntrival® neobsahuje glutén, laktózu, fruktózu ani umelé
farbivá.
Upozornenie:
Stanovená odporúčaná denná dávka sa nesmie presiahnuť.
Prípravok sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej
stravy a zdravého životného štýlu.
Uchovávanie:
Uchovávajte mimo dosahu detí na suchom mieste pri
teplote do 25 ºC a chráňte pred priamym slnečným
žiarením.
Tento výživový doplnok je dostupný len v lekárni.
Výrobca: Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Wendlandstrasse
1, 29439 Lüchow, Nemecko
Zastúpenie v SR: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Stolárska 35, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
www.syntrival.sk

VNr. 02-0715-00 / 601245 / SK

148 x 210 mm / 7pt / PC xxxx / LC

*FRUITFLOW TM je ochranná známka spoločnosti DSM
**EFSA: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
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