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NATURELL GLUKOZAMINA + C 100 tabletek
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

NaturellGlukozamina+C 
Na skróty: 
Czy wiesz, że... Właściwości Naturell Glukozamina+C Poznaj Naturell Glukozamina+C Pytania i odpowiedzi

 

 

 

Czy wiesz, że... 

Glukozamina to ważny element budulcowy i strukturalny chrząstki stawowej oraz mazi stawowej. Witamina C wspomaga organizm w
tworzeniu kolagenu, dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej.
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Właściwości NaturellGlukozamina+C: 

prawidłowe funkcjonowaniechrząstki stawowej

 

witamina C wspomagaorganizm w tworzeniukolagenu

Glukozamina jestproduktem naturalnejfermentacji (niezawiera skorupiaków)

 

optymalnydla stawów

 

 

Poznaj Naturell Glukozamina+C 

Naturell Glukozamina+C to preparat stworzony dla zdrowia stawów, zawierający 1500 mg siarczanu glukozaminy, w tym 1200 mg
glukozaminy – najwyższą na rynku ilość glukozaminy w dziennej porcji oraz witaminę C.Chrząstka stawowa jest strukturą dynamiczną,
czyli podlega ciągłym zmianom w trakcie naszego życia. Wraz z wiekiem, nasz organizm jest narażony na zaburzenie równowagi
pomiędzy odbudową i rozpadem tkanki chrzęstnej.
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Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu: 

Dorośli 4 tabletki dziennie

Stosować przez okres co najmniej 6-8 tygodni.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Zrównoważony sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania organizmu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Preparat nie może być stosowany przez dzieci oraz
kobiety w ciąży i matki karmiące. Osoby z cukrzycą oraz z zaburzeniami krzepliwości krwi lub stosujące leki zmniejszające krzepliwość
stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem.

Skład: 

siarczan glukozaminy 2KCL; substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy; witamina C (kwas L-askorbinowy);
substancje glazurujące: kwasy tłuszczowe (kwas stearynowy); hydroksypropylometyloceluloza, sole magnezowe kwasów tłuszczowych
(stearynian magnezu); barwniki: dwutlenek tytanu, tlenki i wodorotlenki żelaza; substancja glazurująca: glikol polietylenowy.

Może zawierać śladowe ilości ryb, soi i ich produktów pochodnych.

 Cztery tabletkizawierają:
siarczan glukozaminy 1500 mg w tym glukozamina 1200 mg

witamina C(kwas L-askorbinowy) 80 mg (100%*)

* procent realizacji referencyjnych wartości spożycia

 

Pytania i odpowiedzi Kiedy zaleca się stosowanie preparatu Naturell Glukozamina+C? 

Przy zmianach fizjologicznych w układzie ruchu związanych z wiekiem, pomocniczy przy wysiłku fizycznym obciążającym stawy
szczególnie dla osób z nadwagą i sportowców. Polecany kobietom w okresie menopauzy.

W jakim wieku najlepiej stosować preparat Naturell Glukozamina+C? 

Codzienne stosowanie preparatu zaleca się po 45 roku życia.

 

Prawie 100 lat tradycji (od 1920 r., Szwecja) Szeroka gama produktów Innowacyjne preparaty nowej generacji Jakość i bezpieczeństwo

ZOBACZ WSZYSTKIE
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Suplement diety

 

 

Galeria
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