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SOLGAR 7 30 kapsułek
 

Cena: 105,90 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLGAR

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

WłaściwościSOLGAR 7 30 kapsułekSolgar 7 to preparat nowej generacji. Posiada przełomowy skład łączący 7 bioaktywnych składników
regulacyjnych i odżywczych, dzięki czemu jego stosowanie niebywale skutecznie niweluje kłopoty ze stawami wywołane przez
ćwiczenia, upływ czasu czy też podjętą aktywność fizyczną i rekreacyjną. Efektywnie wspierają ruchomość, elastyczność i zakres ruchu
w obolałych stawach.Preparat równoważy oddziaływanie czynników obciążających stawy, codzienne zużywanie się stawów oraz ich
przeciążenia wynikające z aktywnego stylu życia.Uzupełnienie diety w składniki wspomagające elastyczność, ruchomość i
wytrzymałość stawów.Zalecane spożyciedorośli: 1 kapsułka dziennie, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według
wskazań lekarza.WażneProdukt nie zawiera: cukru, soli, skrobi, kukurydzy, drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych i jest
produkowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych lub barwiących.Odpowiedni dla
wegan.Składnikiwitamina C (Ester-C, L-askorbinian wapnia),Boswellia (Boswellia serrata) (wyciąg (żywica) (5-Loxin Advanced)),otoczka
kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; wyciąg z kłącza ostryżu 4:1 (Curcuma longa),substancja wypełniająca:
maltodekstryna; standaryzowana chrząstka UC-II, wyciąg z kory wierzby białej 5:1 (Salix alba), wyciąg z kłącza imbiru 4:1 (Zingiber
officinale),substancje przeciwzbrylajace: dwultenek krzemu, roślinny stearynian magnezu; kompleks pieprzu (sproszkowany pieprz
kajeński (Capsicum annuum, owoce), Bioperine (wyciąg z pieprzu czarnego, Piper nigrum, owoce).1 kapsułka zawiera: witamina C (Ester-C,
L-askorbinian wapnia) 100mg (125%)*, Boswellia (Boswellia serrata) (wyciąg (żywica) (5-Loxin Advanced)) 100mg, wyciąg z kłącza
ostryżu (Curcuma longa) (4:1, ekwiwalent 200mg kłącza)) 50mg, standaryzowana chrząstka UC-II (10mg niezdenaturowanego kolagenu
typu II) 40mg, wyciąg z kory wierzby białej 5:1 (Salix alba (ekwiwalent 175mg kory)) 35mg, wyciąg z kłącza imbiru 4:1 (Zingiber officinale)
(ekwiwalent 140mg kłącza) 35mg, kompleks pieprzu (sproszkowany pieprz kajeński (Capsicum annuum, owoce), Bioperine (wyciąg z
pieprzu czarnego, Piper nigrum, owoce) 27mg).ProducentSOLGAR Polskaul. Skoroszewska 1202-495 Warszawa
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