
VENAE-X

✔ Zvýšený krevní tlak?

✔ Zvýšená hladina cholesterolu?

✔ Studené ruce a nohy?

✔ Špatná životospráva?

✔ Genetická dispozice?

✔ Posílit činnost srdce?

✔ Posílit funkci imunitního systému?

✔ Snížit míru únavu a vyčerpání?

Srdce, symbol života a centrum citu. Dopřejte mu odpovídající péči.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS:

 246 052 946, po-pá 9-16:30

 NOVAX, PO BOX 66, 120 00 Praha 2

 info@novaxnaturpharma.cz

 www.novaxshop.cz



Co je dobré vědět?
Onemocnění srdce a krevního oběhu patří k nejrizikovějším zdravotním problémům současnosti. 

Na nemoci srdce a cév umírá v České republice každý druhý člověk. Výjimkou nejsou ani vyspělé 

země světa, kde kardiovaskulární onemocnění postihuje více než polovinu obyvatelstva. Přesto, že jde 

o alarmující údaje, své srdce a cévy většinou řešíme až v případě, že se vyskytne zdravotní problém. 

Silné srdce a průchodné cévy jsou základem zdraví a měla by jim být věnována každodenní pozornost. 

Předcházení
Na vzniku srdečně-cévních onemocnění se podílí mnoho faktorů, ať už to genetických nebo způsobených 

námi samotnými. Riziko onemocnění srdce se dá odhalit pouze v případě, pokud budeme pečlivě 

sledovat rizikové faktory, které mohou negativním způsobem ohrozit naše celkové zdraví, v první řadě 

především srdce a cévy. Vysoký krevní tlak může být prvním indikátorem problémů a zároveň i jedním 

z nejrizikovějších faktorů při vzniku onemocnění srdce. Přesto téměř polovina naší populace nezná 

přesnou hodnotu svého krevního tlaku. Pokud se ke špatné hodnotě tlaku přidá i zvýšená hladina 

cholesterolu v krvi a nadváha, můžeme si zadělat na pořádný malér. Neustále zvyšující se životní 

tempo a kladené nároky ze strany okolí snižují výrazným způsobem prostor pro udržení zdravého 

těla. Kardiovaskulární onemocnění můžeme zařadit mezi tzv. civilizační choroby, tedy nemoci spojené 

se špatným životním stylem, hektickou dobou, neustálým stresem, nedostatkem času ke kvalitnímu 

odpočinku, stravě a pravidelnému pohybu. Mezi další a velmi závažný faktor, který ohrožuje naše 

srdce, patří přecházení viróz nebo nachlazení, ať už z důvodu pracovních či fi nančních povinností, 

nebo kvůli obavám o naší nahraditelnost. Opakované přechozené virózy nebo neléčené chřipky mohou 

do budoucna zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Vyživující složky
V dnešní době je kladen důraz především na prevenci, která souvisí s úpravou životního stylu a podporou 

v podobě užívání odpovídajících doplňků stravy. Je doporučováno během užívání kvalitních doplňků 

stravy eliminovat alkohol, cigarety, a naopak zkvalitnit jídelníček, zvýšit pitný režim a do svého života 

zařadit pravidelný pohyb. Všechny vyživující složky doplňku stravy VENAE-X mají výrazně vyšší 

šanci projevit své účinky během kratší doby.

Kaštan koňský přispívá k:
✔  normální činnosti cévní soustavy
✔  normální funkci oběhové soustavy
✔  přirozené obranyschopnosti
✔  normální funkci střev
✔  normálnímu stavu pokožky
✔  funguje jako antioxidant

Vitamin B1 přispívá k:
✔  normální činnosti srdce
✔  normální činnosti nervové soustavy

✔  normální psychické činnosti
✔  normálnímu energetickému metabolismu

Vitamin C přispívá k:
✔  tvorbě kolagenu pro normální funkci krevních cév
✔ snížení míry únavy a vyčerpání
✔ normální psychické činnosti
✔ normální funkce imunitního systému
✔ přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem
✔ přispívá k regeneraci redukované formy vitaminu E
✔ zvyšuje vstřebávání železa

Je dobré vědět, že…
Srdečně-cévní onemocnění jsou v rané fázi obvykle bez zjevných příznaků, a proto není jednoduché je včas odhalit.

∫INNOST SRDCE • CÉVNÍ A OBEHOVÁ SOUSTAVA • 

SNÍŽENÍ ÚNAVY • IMUNITNÍ SYSTÉM • OBRANYSCHOPNOST


