
Din grijă pentru tine, Biofarm® a 
creat DEVARICID® comprimate 
filmate, un supliment alimentar 
benefic pentru circulaţia venoasă 
de la nivelul picioarelor și din zona 
anală.

Acţiune
Produs de o calitate superioară, 
DEVARICID®, cu un raport ideal între 
diosmină și hesperidină, este util 
funcţionării normale a sistemului 
venos. 
Diosmina este un bioflavonoid 
natural, derivat din hesperidină, 
care poate fi izolată din diverse 
surse vegetale, cel mai frecvent din 
portocale dulci, Citrus sinensis. 
Componentele active, diosmina și 
hesperidina, sunt micronizate 
pentru o absorbţie crescută și 
rapidă în organism.

Ingrediente
Un comprimat filmat conţine 450 
mg diosmină micronizată, agent 
de încărcare (celuloză 
microcristalină 101), 50 mg 
hesperidină micronizată,  agent 
de glazurare (alcool polivinilic, 
dioxid de titan, macrogol, talc, 

coloranți (oxid galben de fier, oxid 
roșu de fier, oxid negru de fier), 
agent de întărire (gelatină), agent 
de afânare (carboximetilceluloză 
de sodiu E466), agenţi 
antiaglomeranţi (săruri de 
magneziu ale acizilor grași E470b, 
talc E 553b).

De ce este DEVARICID un produs 
modern?
DEVARICID este un produs modern 
deoarece ingredientele sunt 
obţinute printr-o metodă 
tehnologică specială numită 
micronizare. Micronizarea este un 
proces riguros, avansat din punct 
de vedere tehnologic, prin care 
particulele ingredientelor sunt 
reduse la dimensiuni microscopice. 
Micronizarea ingredientelor crește 
biodisponibilitatea acestora. 

Utilizare
Adulţi: câte 1 comprimat de 2 ori 
pe zi, în timpul meselor.
Se pot utiliza câte 2 comprimate 
de 3 ori pe zi, timp de 4 zile, 

Diosmină micronizată

Hesperidină micronizată

450mg

50mg

DIOSMINĂ MICRONIZATĂ 450 mg
HESPERIDINĂ MICRONIZATĂ 50 mg

Comprimate filmate   Supliment alimentar

scăzând apoi la câte 2 
comprimate de 2 ori pe zi, timp de 
3 zile. După aceste 7 zile se va 
continua cu câte 1 comprimat de 
2 ori pe zi.

Comprimatele se iau cu puţină 
apă, în timpul meselor.

Precauţii
Produsul nu este recomandat 
copiilor și adolescenţilor și 
persoanelor alergice la oricare 
dintre ingredientele produsului.
Femeile însărcinate trebuie să 
ceară sfatul medicului înainte de 
utilizare.
A se evita, pe cât posibil, 
consumul în timpul perioadei de 
lactaţie.

Atenţionări
Suplimentele alimentare nu 
înlocuiesc o dietă variată și 
echilibrată și un mod de viaţă 
sănătos.
A nu se depăși doza recomandată 
pentru consumul zilnic.
A nu se lăsa la îndemâna și 
vederea copiilor mici.
A se consuma, de preferință, 
înainte de data expirării înscrisă pe 
ambalajul produsului. 

Nu aruncaţi niciun supliment 
alimentar pe calea apei sau a 
reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să aruncaţi 
suplimentele alimentare pe care 
nu le mai folosiţi. Aceste măsuri 
vor ajuta la protejarea mediului.

Condiţii de păstrare
A se păstra la temperaturi sub 
25°C, în ambalajul original.

Mod de prezentare
Cutie cu 3 blistere a câte 10 
comprimate filmate.
Cutie cu 1 blister cu 10 
comprimate filmate

Producător / Deținător 
notificare
BIOFARM SA
Str. Logofătul Tăutu nr.99, sector 
3, București, România
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1 cpr x 2 / zi2 cpr X 3 /zi 2 cpr X 2 /zi

Experiența acumulată de-a lungul anilor ne-a învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, 
performanță, inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă 
sunt puse în slujba oamenilor. De aceea, noi, Biofarm®, lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru 
oameni, pentru sănătatea și starea ta de bine. Ne certificăm și recertificăm periodic la cel 
mai înalt standard internațional toate sistemele, liniile de producție și orice alt aspect care 
ține de promisiunea noastră -  să oferim produse sigure și de cea mai bună calitate.
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