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OLIMP GOLD GLUCOSAMINE 1000 120 kapsułek
 

Cena: 45,30 PLN

Opis słownikowy

Producent OLIMP

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Opis 

 

OLIMP GOLD GLUCOSAMINE 1000 mocne stawy, suplementem diety zawierającym siarczan glukozaminy - najważniejszy związek
wpływający na prawidłowe funkcjonowanie stawów. Głównym zadaniem siarczanu glukozaminy jest budowanie struktur chrzęstnych
oraz zapewnienie właściwego "smarowania" elementów aparatu ruchu.

Działanie 

W jaki sposób działa siarczan glukozaminy? Związek ten dostarcza materiału budulcowego do produkcji tzw. proteoglikanów, będących
głównym składnikiem chrząstki. Jednocześnie siarczan glukozaminy ułatwia wbudowywanie siarki w tkankę chrzęstną oraz stymuluje
syntezę kolagenu. Usprawnia więc on nie tylko funkcjonowanie stawów, ale także pobudza ich odbudowę. 

Wskazania 

Suplement polecany jest szczególnie osobom narażonym na przeciążenia narządu ruchu oraz urazy lub kontuzje sportowe. 

Czy GOLD GLUCOSAMINE 1000® można stosować ochronnie? Tak. Produkcja glukozaminy przez organizm zmniejsza się z wiekiem, w
efekcie czego chrząstki tracą swoją elastyczność i zdolność do amortyzacji wstrząsów. Jak się uważa, niedobór tej substancji  jest
głównym czynnikiem wyzwalającym początek problemów kostno-stawowych. Siarczan glukozaminy może więc przeciwdziałać
niekorzystnym zmianom w obrębie narządu ruchu, pojawiającym się wraz z wiekiem. 
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Dawkowanie 

2 kapsułki dziennie podczas posiłku. Wskazane jest stosowanie kilkutygodniowe (6-8 tygodni). Nie należy przekraczać zalecanej dziennej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Skład

Siarczan glukozaminy 2KCl, kwas L-askorbinowy (wit.C), celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, stearynian magnezu –
substancja przeciwzbrylająca, kapsułka (żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171). 

Substancje aktywne 

Informacja żywieniowa 1 kapsułka  

Siarczan glukozaminy 2 KCl 950 mg 

Glukozamina 398 mg 

Wit. C 30 mg (37,5%*) 

*%ZDS - procent realizacji zalecanego dziennego spożycia. 
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