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 Produktová informace – Vitaleg Depur – doplněk stravy 

Vitaleg® Depur 
Doplněk stravy 

Aktivní složky přírodního původu 
S obsahem extraktů z rostlin vhodných při pocitu těžkých nohou* 

Pro podporu vylučování vody z těla** 
30 tablet 

 
Urtica dioica 

Opuntia ficus indica 
Camelia sinensis 

Vitis vinifera  
Taraxacum officinale 
Solidago virgaurea 

 
*Extrakt z hroznových semen a kopřivy dvoudomé podporuje úlevu od těžkých a unavených 
nohou a přispívá k normální činnosti cévní soustavy. 
**Extrakt z listů zeleného čaje a zlatobýlu obecného podporuje vylučování vody z těla. 
Extrakt ze smetánky lékařské podporuje vylučování a přirozený mechanismus čištění těla. 
Extrakt z opuncie podporuje kontrolu tělesné hmotnosti. 

 Denní dávka 1 tableta 

Extrakt z kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) 150 mg (***) 

Extrakt z plodu opuncie (Opuntia ficus indica) 100 mg (***) 

Extrakt z listů zeleného čaje (Camelia sinensis) 100 mg (***) 

Extrakt z hroznových semen (Vitis vinifera) 80 mg (***) 

Extrakt z kořene smetánky lékařské (Taraxacum officinale) 70 mg (***) 

Extrakt ze zlatobýlu obecného (Solidago virgaurea) 30 mg (***) 

***referenční hodnota příjmu nebyla stanovena 
 
Hmotnost: 27,7 g 
 
Doplněk stravy Vitaleg® Depur obsahuje přírodní složky, které přispívají ke správnému vylučování 
vody z těla a přirozenému mechanismu čištění organismu. 
Zadržování vody v těle, včetně nohou, může souviset s fyziologickými změnami hormonální 
rovnováhy během menstruačního cyklu, užíváním perorální antikoncepce, nezdravou stravou 
nebo nedostatkem správné fyzické aktivity. 
Extrakt z hroznových semen působí jako antioxidant, pomáhá udržovat správnou činnost cévní 
soustavy, přispívá k dobrému prokrvení nohou a podporuje úlevu od těžkých a unavených nohou. 
Také přispívá k udržení zdravé, pevné a pružné pokožky a ke kontrole tělesné hmotnosti. 
Extrakt ze smetánky lékařské podporuje vylučování a přirozený mechanismus čištění těla. 
Extrakt z kopřivy dvoudomé podporuje vylučovací funkci ledvin a přispívá k udržení čisté 
pokožky. Podporuje přirozené mechanismy čištění těla. Podporuje úlevu od těžkých a unavených 
nohou a přispívá k normální činnosti cévní soustavy. 
Extrakt z listů zeleného čaje působí jako antioxidant, podporuje odvod vody z těla a správnou 
pružnost cév. 
Extrakt z opuncie podporuje metabolismus tuků a glukózy a kontrolu tělesné hmotnosti. 
Extrakt ze zlatobýlu obecného působí jako antioxidant, podporuje správnou funkci močové 
soustavy a vylučování vody. 



2-2 
 

 

Produktová informace – Vitaleg Depur – doplněk stravy 

Doporučené denní dávkování: Dospělí: 1 tableta denně. Tablety by měly být zapity vodou. 
Produkt by měl být užíván po jídle. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky stravy 
nejsou náhradou pestré stravy. Vyvážená, pestrá strava a zdravý životní styl jsou důležité. 
 
Upozornění: Neužívejte při alergii na kteroukoli složku produktu. U osob s poruchami ledvin nebo 
užívajících diuretika, u žen během těhotenství a kojení by mělo být rozhodnutí o použití tohoto 
přípravku učiněno po konzultaci s lékařem. Produkt není určen pro děti a mladistvé. 
 
Složení: plnidlo: celulosa, extrakt z kopřivy dvoudomé Urtica dioica, extrakt z listů zeleného čaje 
Camelia sinensis, extrakt z plodů opuncie Opuntia ficus-indica, extrakt z hroznových semen Vitis 
vinifera, extrakt z kořene smetánky lékařské Taraxacum officinale, lešticí látka: 
hydroxypropylmethylcelulosa, bylinný extrakt ze zlatobýlu obecného Solidago virgaurea, plnidlo: 
zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, lešticí látka: hořečnaté soli mastných kyselin, 
protispékavá látka: oxid křemičitý, barvivo: oxid titaničitý, plnidlo: hydroxypropylcelulosa, včelí 
vosk, karnaubský vosk. 
 
Uchovávání: Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a vlhkostí. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
Vyrobeno v EU pro Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
 
Distributor: 
Aflofarm Czech Republic s.r.o. 
Vinohradská 33/89 
120 00 Praha–Vinohrady 
Česká republika 
office@aflofarm.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


