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DUOLIFE ProStik NEW nowa formuła 60 kapsułek
 

Cena: 99,90 PLN

Opis słownikowy

Producent DUOLIFE

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WłaściwościDUOLIFE ProStik NEW nowa formuła 60 kapsułekDuoLife Medical Formula ProStik® oferuje wyjątkową formułę, w której
zagościły specjalnie dobrane składniki, korzystnie wpływające na stan mięśni, stawów oraz na sprawność ruchową. Produkt doskonały
dla osób, które chcą wesprzeć kondycję aparatu ruchu.DuoLife Medical Formula ProStik® to przede wszystkim pozwalające uzupełnić
codzienną dietę w składniki niezbędne do zachowania dobrej kondycji wszystkich struktur, jakie wchodzą w skład aparatu ruchu.
Unikalna kompozycja zapewnia odżywienie i wysoką wchłanialność substancji potrzebnych mięśniom i stawom, których nie zawsze
mamy możliwość spożyć w odpowiedniej ilości, wraz z codziennymi posiłkami.Składniki pochodzące z naturalnych ekstraktów wielu
wartościowych roślin, pozwalają uzupełnić dietę każdego człowieka. DuoLife Medical Formula ProStik® polecany jest w szczególności
osobom aktywnym fizyczne – amatorsko i zawodowo uprawiającym różnorodne dyscypliny sportowe, osobom z nadwagą, kobietom w
okresie menopauzy oraz osobom narażonym na znaczne obciążenia stawów. Wyjątkowe składniki wykazują kompleksowe działanie,
przede wszystkim na struktury układu ruchu, ale i pozostałe układy w organizmie ludzkim.Zalecane spożycie1-2 kapsułki dziennie. Nie
przekraczać zalecanej maksymalnej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób odżywania i zdrowy tryb życia są istotne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu.WażnePrzechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży oraz w okresie
karmienia piersią.Składnikiinulina z korzenia cykorii podróżnika (FOS), kolagen ze skór ryb morskich, ProStik® (zastrzeżona formuła z
owoców mangostanu właściwego (Garcinia mangostana)), ekstrakt z mumio shilajit (Asphaltum punjabianum) 10:1, ekstrakt z kory
wierzby (Salix alba)10:1, ekstrakt z korzenia hakorośli (Harpagophytum procumbens) 10:1, ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej (Centella
asiatica) 10:1, ekstrakt z korzenia arcydzięgla (Angelica archangelica) 10:1. Składnik otoczki: organiczna pochodna celulozy (HPMC),
guma gellan, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin (barwnik). Substancja przeciwzbrylająca: krzemionka.Zawartość składników w porcji dziennej produktu1 kapsułka2 kapsułki

Kolagen ze skór ryb morskich50 mg100 mg
ProStik® (zastrzeżona formuła z owoców mangostanu

właściwego (Garcinia mangostana))
25 mg50 mg
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Ekstrakt z mumio shilajit (Asphaltum punjabianum)20 mg40 mg
Ekstrakt z kory wierzby (Salix alba)20 mg40 mg

Ekstrakt z korzenia hakorośli (Harpagophytum procumbens)20 mg40 mg
Ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej (Centella asiatica)20 mg40 mg

Ekstrakt z korzenia arcydzięgla (Angelica archangelica)20 mg40 mg

 

 

Masa netto: 27,96 g (60 kapsułek)

ProducentDuoLife S.A.ul. Topolowa 2232-082 Więckowice
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