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DOPPELHERZ AKTIV NA STAWY MAX 1 x dziennie 30
tabletek
 

Cena: 26,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościDOPPELHERZ AKTIV NA STAWY MAX 1 x dziennie 30 tabletek1200 mg chlorowodorku glukozaminy +witaminy
D+K+C+EDoppelherz aktiv Na stawy MAX 1x DZIENNIEDzienna dawka w 1 tabletce: odpowiednik 1500 siarczanu glukozaminyDodatek
wit. D, K i C - na stawy, ścięgna i kościEkonomiczne opakowanie: na miesiąc stosowaniaGlukozamina z krewetek
oceanicznychZastosowanie:Produkt jest zalecany dla osób pragnących zadbać o stawy, ścięgna i kości: przy braku aktywności ruchowej
lub nadwadze, uprawianiu sportu, w starszym wieku.Działanie:Ścięgna zbudowane są w 85% z wytrzymałych włókien kolagenowych, a
ich rolą jest łączenie (tkanka łączna) mięśni z kośćmi, co umożliwia ruch w stawach. Mukopolisacharydy w połączeniu z białkami
stanowią ok. 10-15% chrząstki stawowej.Glukozamina jest mukopolisacharydem, który wchodzi w skład struktur tkanki chrzęstnej i
łącznej oraz tworzy w nich szkielet dla włókien kolagenu. Glukozamina jest też ważnym składnikiem mazi stawowej; uczestniczy w
wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki łącznej.Witamina C umożliwia wytwarzanie kolagenu, głównego składnika
chrząstki stawowej, odpowiedzialnego za jej wytrzymałość; razem z witaminą E chroni również przed stresem oksydacyjnym
(działaniem wolnych rodników).Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia i razem z witaminą K pomaga zachować prawidłową
budowę kości.Zalecane spożycie1 tabletka dziennie po posiłku; tabletkę można dzielić. Dla ułatwienia połknięcia zaleca się stosowanie
razem z łyżką jogurtu; popić wystarczającą ilością płynu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu stosować co najmniej 3 miesiące.
Preparat można stosować długotrwale.WażnePrzeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią ani u
dzieci. Należy zasięgnąć porady lekarza przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).Preparat może być stosowany
przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy.Produkt bezglutenowy.Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.Dla
utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.Suplement diety nie może
być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przechowywać w temperaturze pokojowej.Chronić od światła i
wilgoci.Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Składnikichlorowodorek glukozaminy (z krewetek lub krabów), kwas L-
askorbinowy (wit. C), substancje wypełniające: poliwinylopirolidon i celuloza, subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst.
glazurująca: hydroksypropyloceluloza, subst. wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, subst. przeciwzbrylająca:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, subst. glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, cholekalcyferol (wit. D3), octan DL-alfa-
tokoferylu (wit. E), subst. przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu, subst. przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, fitomenadion
(wit. K).Składniki Zawartość w 1 tabletce (%RWS)glukozaminy chlorowodorek 1200 mgwitamina D 20 mcg (400%)witamina K 40 mcg
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(53%)witamina E 3 mg (25%)witamina C 80 mg (100%)(* RWS = procent referencyjnej wartości
spożycia)ProducentQUEISSERSchleswiger Str. 7424941 Flensburg
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