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ARTROCOL 60 kapsułek
 

Cena: 20,70 PLN

Opis słownikowy

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

Artrocol suplement diety 

wspomaga pracę stawów

zawiera OsteolTM, glukozaminę i chondroitynę

Działanie

ARTROCOL to innowacyjny suplement diety o nowoczesnym składzie, korzystnie wpływającym na funkcjonowanie stawów

Glukozamina i chondroityna są naturalnymi substancjami występującymi w organizmie, uczestniczącymi w procesie tworzenia się
chrząstki stawowej i syntezie kolagenu występującego w chrząstkach, ścięgnach i wiązadłach

Ochronny wpływ Osteolu, bioaktywnych protein mleka, na chondrocyty w stawach jest potwierdzony badaniami klinicznymi. Osteol
wzmacnia efekt ochronny glukozaminy i chondroityny nawet do 95%

Witaminy C i E chronią komórki przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników

Cynk uczestniczy w biosyntezie kolagenu oraz wzmacnia naturalną ochronę organizmu, a imbir korzystnie wpływa na prawidłową pracę
stawów

Porcja zawiera

Składniki Ilość w 1 kapsułce *ZDS w 1 Ilość w 2 kapsułkach *ZDS w 2
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Siarczan glukozaminy 633,6 mg - 1267,2 mg -

OsteolTM 50 mg - 100 mg -

Siarczan chondroityny 30 mg - 60 mg -

Witamina C 40 mg 50,00% 80 mg 100,00%

Wyciąg z imbiru 20 mg (w przeliczeniu

na suchą masę 200mg)

- 40 mg (w przeliczeniu

na suchą masę 400mg) 

-

Witamina E 6 mg 50,00% 12 mg 100,00%

Cynk 5 mg 50,00% 10 mg 100,00%

*ZDS - zalecane dzienne spożycie

Masa netto 1 kapsułki

0,93 g

Zalecane spożycie

1 tabletka 2 razy dziennie podczas posiłku. Stosować przez 1 miesiąc kilka razy do roku.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników suplementu diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Suplement diety nie może być
stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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