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DOPPELHERZ AKTIV NA STAWY COMPLEX 1000 +
nowozelandzkie małże 60 kapsułek
 

Cena: 38,75 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

DOPPELHERZ ACTIV NA STAWY COMPLEX 60 kapsułek

Unikalny kompleks lipidowy z nowozelandzkich małży zielonych zawiera wiele cennych składników odżywczych, w tym różnorodne
lipidy, kwasy tłuszczowe omega-3, kolagen, kwas hialuronowy, glukozaminę i chondroitynę, które dostarczają substancji budulcowych
do tkanki chrzęstnej.

 

Wskazania

Preparat jest zalecany dla osób, które potrzebują całościowo zadbać o aparat ruchu:

o małej aktywności fizycznej,

z przeciążeniami stawów (nadwaga, sport),

po 50 roku życia.
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Działanie

Kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina i chondroityna to podstawowe składniki wchodzące w skład chrząstki stawowej i mazi
stawowej. Uczestniczą w wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki łącznej. Uzupełnienie diety o te składniki oraz kwasy
omega-3 jest zalecane w miarę starzenia się i przy przeciążeniach stawów.

Specjalnie dobrany zestaw witamin i składników mineralnych wspomagających:

wytwarzanie kolagenu (wit. C), odpowiedzialnego m.in. za wytrzymałość chrząstki stawowej,

ochronę, m.in. aparatu słuchu, przed działaniem oksydantów (wit. C i E, Se i Zn),

funkcjonowanie tkanek łącznych (Mn, Cu) i aparatu mięśniowo-szkieletowego (kości i mięśni; Mg, wit. D).

 

Sposób użycia

2 kapsułki dziennie po posiłku; porcję można podzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Dla uzyskania odpowiedniego
efektu stosować co najmniej 2–3 miesiące.

 

Skład

siarczan glukozaminy KCl, żelatyna, tlenek magnezu (Mg), siarczan chondroityny, zielone małże nowozelandzkie (Perna canaliculus) –
liofilizat (DER 5:1), kolagen zhydrolizowany (z 10% HA), kwas L-askorbinowy (wit. C), α-tokoferol (wit. E), stearynian magnezu (subst.
przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (subst. wypełniająca), węglan cynku (Zn), glukonian manganu (Mn), dwutlenek tytanu (barwnik),
cholecalcyferol (wit. D3), glukonian miedzi (Cu), selenian sodu (VI Se)
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