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ARTRESAN OPTIMA 1 a Day 30 tabletek + 6 tabletek
 

Cena: 57,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl. + 6 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościARTRESAN OPTIMA 1 a Day 30 tabletek + 6 tabletekFormuła MEDIflex jest wyjątkowym połączeniem odpowiednich
proporcji kolagenu typu II, chondroityny, imbiru, kurkumy i dzikiej róży, zestawionym z glukozaminą oraz z witaminami i minerałami.
Zawarte w preparacie składniki zapewniają ruchomość i elastyczność stawów, pomagają w utrzymaniu sprawności stawów,
szczególnie w godzinach porannych, uzupełniają kolagen w chrząstce oraz motywują organizm do zwiększenia jego produkcji w
stawach, zapewniają wysoki poziom wytrzymałości stawów.Zalecane spożycieSpożywać 3 kapsułki dziennie, popijając wodą. Stosować
przez 6 do 8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać co 2 miesiące.WażnePreparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży
i matek karmiących. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dniaSkładnikiSiarczan glukozaminy 2 KCL (zawiera
skorupiaki), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe
kwasów tłuszczowych; L-askorbinian wapnia, ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 15 mg, sól sodowa siarczanu chondroityny
10 mg, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) 10 mg, ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) 10 mg, tlenek cynku, amid kwasu
nikotynowego, kolagen typu II 5 mg, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, siarczan manganu, substancja
glazurująca: wosk Carnauba.1 tabletka zawiera (składnik/Ilość (ZDS)):Siarczan glukozaminy - 1500 mgWitamina C - 12 mg (15%)Niacyna
- 5,33 mg (33%)Cynk - 5 mg (50%)Mangan - 1,33 mg (67%)Kolagen typu II - 50 mgSiarczan chondroityny, Ekstrakt z korzenia imbiru,
Ekstrakt z kłącza kurkumy, Ekstrakt z owocu dzikiej różyProducentUSP ZDROWIE SP.ZO.O.Poleczki 35Warszawa
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