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OSTROVIT Glukozamina + MSM + Chondroityna 90 tabletek
 

Cena: 23,79 PLN

Opis słownikowy

Producent FITNESS TRADING Robert Szulborski

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościOSTROVIT Glukozamina + MSM + Chondroityna 90 tabletekOstroVit Glucosamine + MSM + Chondroitin to suplement
diety uzupełniający codzienną dietę w glukozaminę, MSM oraz chondroitynę - trzy znane oraz skuteczne składniki, których zadaniem jest
utrzymanie stawów w dobrej kondycji.Zawiera 3 skuteczne składniki90 tabletek w preparacie1 porcja = 2 tabletkiOstroVit Glucosamine +
MSM + ChondroitinOto suplement diety uzupełniający codzienną dietę w glukozaminę, MSM oraz chondroitynę - trzy znane oraz
skuteczne składniki, których zadaniem jest utrzymanie stawów w dobrej kondycji.Glukozamina jest substancją stanowiącą budulec
związków występujących w chrząstce stawowej. W okresie wzmożonego wysiłku fizycznego, większego obciążenia stawów, przy
nadwadze oraz w podeszłym wieku organizm produkuje mniejsze ilości glukozaminy niż sam potrzebuje. Brak tej substancji sprawia, iż
stawy nie wykonują swojej pracy jak należy. Zapewnienie organizmowi odpowiedniego źródła glukozaminy wspomaga chrząstki
stawowe.MSM, czyli metylosulfonylometan to organiczny związek siarki. Podobnie jak glukozamina, jest on często polecany w
przypadku problemów ze stawami. Ponadto siarka uczestniczy również w syntezie kolagenu oraz keratyny. Substancje te niezbędne są
dla zachowania mocnych i zdrowych włosów, skóry oraz paznokci.Chondroityna to związek chemiczny należący do
mukopolisacharydów. Składa się on z reszt kwasu glukuronowego oraz N-acetylogalaktozoaminy. Substancja ta posiada charakter
endogenny, a więc jest produkowana przez nasz organizm. Głównym miejscem jej występowania jest chrząstka stawowa. Największą
skuteczność posiada chondroityna w postaci siarczanu. Związek ten jest bardzo ważny dlatego, iż bierze udział w eliminowaniu uczucia
tarcia między powierzchniami stawowymi. Ponadto, chondroityna w naturalny sposób wspomaga produkcję mazi stawowej, która
odpowiedzialna jest za prawidłowe funkcjonowanie stawów. Dzięki temu ich struktura nie podlega zniszczeniu, a jakość wykonywanego
ruchu jest nadal na prawidłowym poziomie.Preparat OstroVit Glucosamine + MSM + Chondroitin polecany jest w szczególności dla osób
w podeszłym wieku, a także dla sportowców zmagających się z kontuzjami.Właściwości OstroVit Glucosamine + MSM +
ChondroitinPomaga wzmocnić stawy, ścięgna, chrząstki oraz więzadłaPrzyczynia się do regeneracji po kontuzjiCodzienna ochrona
stawówOdpowiedni dla osób starszych oraz sportowcówPrzyczynia się do poprawy stanu włosów, paznokci i skóryZalecane
spożycieStosować 1 porcję (2 tabletki) dziennie, najlepiej z rana.WażneNie przekraczać zalecanej dziennej porcji do
spożycia.SkładnikiSiarczan glukozaminy 2KCL (ze skorupiaków), metylosulfonylometan, substancja wypełniająca: celuloza
mikrokrystaliczna; skrobia, siarczan chondroityny, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu.Produkt może zawierać mleko (łącznie z laktozą), soję, orzeszki ziemne, inne orzechy, nasiona sezamu, zboża zawierające
gluten, jaja, ryby.ProducentFitness Trading Robert Szulborskiul. Sitarska 1618-300 Zambrów
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