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PURITAN'S PRIDE Glukozamina Chondroityna MSM 60
tabletek
 

Cena: 52,95 PLN

Opis słownikowy

Producent PURITAN'S PRIDE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościPURITAN'S PRIDE Glukozamina Chondroityna MSM 60 tabletekKorzystnie wpływa na stawyPolecana dla
sportowcówGlukozamina Chondroityna MSM - preparat dla aktywnych fizycznieWszystkim aktywnym fizycznie, którym zależy na
poprawie funkcjonowania układu kostno-stawowego zalecamy produkt Glukozamina Chondroityna MSM. To idealne połączenie trzech
składników Glukozaminy, Chondroityny oraz Msm ukierunkowane na wzmocnienia tkanki łącznej budującej stawy. Ten suplement diety,
doskonały dla rowerzystów, biegaczy czy uprawiających sport, pozytywnie wpływa na odżywienie, odbudowę, a także wzmocnienie
chrząstki stawowej, jednocześnie zapewniając jej optymalną elastyczność i ruchliwość. Zażywanie glukozaminy z chondroityną wraz z
MSM, jako doustnego preparatu, może przyczynić się uzyskania większej sprawności stawów i chrząstki stawowej, równocześnie
mogąc ograniczyć pojawianie się bólu.Glukozamina z Chondroityną i Msm - potrójna siła wspierająca nasze stawyOsoby, które
regularnie narażają na wysiłek swoje stawy powinny szczególnie o nie zadać przyjmując preparaty wzmacniające układ chrzęstno-
stawowy. Glukozamina z Chondroityną to składniki odżywiające, wzmacniające i regenerujące stawy oraz chrząstkę stawową.
Sprawiają, że możliwe jest uzyskanie większej sprawności i elastyczności tych struktur. Z kolei obecność Msm, czyli
metylosulfonylometanu, stanowi naturalną formę organicznej siarki, jednocześnie stymuluje budowę kolagenu. Poza tym, Msm działa
przeciwzapalnie i korzystnie wpływa na odbudowę ścięgien, mięśni i więzadeł. Glukozamina Chondroityna MSM to suplement diety,
który wspiera odbudowę, regenerację układu kostno-stawowego, usprawniając jego działanie.Najlepsza jakość, wysoka
skutecznośćPotrójna siła - Glukozamina, Chondroityna, Msm to idealne połączenie trzech składników wspierające siłę naszych stawów.
Triple Strength Glucosamine, Chondroitin & MSM Joint Soother® Puritan's Pride przyczynia się do wzmocnienia tkanki łącznej budującej
stawy. Glukozamina, Chondroityna i MSM działają synergistycznie aby wzmocnić nasze stawy. To potrójna siła wspierająca
elastyczność i ruchliwość stawów. Glukozamina to budulec związków występujących w chrząstce stawowej. MSM stanowi naturalną
formę organicznej siarki, która stymuluje budowę kolagenu. Siarczan chondroityny jest ważnym składnikiem chrząstki, który ją
wzmacnia. Wiąże się z kolagenem i elastyną dzięki czemu przyczynia się do elastyczności i wytrzymałości stawów.Zalecane
spożycieStosować dwie (2) tabletki dziennie, najlepiej podczas posiłku.WażneUwaga: Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w
ciągu dnia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.Przeciwwskazania: Okres ciąży i
karmienia piersią, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.Przechowywać: W miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, unikać nadmiernego ciepła. Nie używać, jeśli uszczelka pod korkiem jest uszkodzona lub jej
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brakuje.SkładnikiChlorowodorek glukozaminy, Mobili-Flex™: metylosulfonylometan (MSM), siarczan chondroityny, hydrolizowany
kolagen, bioflawonoidy cyrtusowe (ze skórki pomarańcza), ekstrakt z żywicy kadzidłowca Boswellia serrata, substancje wypełniające -
celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, olej palmowy; substancje przeciwzbrylające - krzemionka, sole magnezowe kwasów
tłuszczowych; barwniki - naturalny karmel, dwutlenek tytanu.Zawiera owoce morza: krab, krewetka, homar, rak.2 Tabletki % GDAEnergia
kcal (kJ) 10 <1 %Węglowodany 1 g <1 %Białko 0 g *Tłuszcze 0 g *Błonnik <1 g <4 %Sód 10 mg <1 %Chlorowodorek glukozaminy 1500
mg (1,5 g) *Mobili-Flex™

Opatentowana mieszanka: metylosulfonylometan (MSM),

siarczan chondroityny, Hydrolizowany kolagen,

bioflawonoidy cyrtusowe (ze skórki pomarańcza), ekstrakt z żywicy kadzidłowca

(Boswellia serrata) standaryzowany na 65 % kwasu boswoliowego, DER 5:1

1194 mg (1,2 g) *

* % GDA - Referencyjna wartość Wskazanego Dziennego SpożyciaProducenteWitaminy Sp. z o.o.ul. Lwowska 31/10156-400 Oleśnica
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