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Arteomea ŚWIAT ZDROWIA, 90 kaps.
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps.

Postać kaps.twarde

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Suplement diety będący źródłem substancji budulcowych chrząstki stawowej (glukozamina, chondroityna, kolagen), którego składniki
wspierają prawidłowe tworzenie tkanek łącznych (mangan), utrzymanie zdrowych i elastycznych stawów (wyciąg z kadzidłowca),
utrzymanie zdrowych kości (cynk, mangan), prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości
oraz chrząstki (witamina C).

Składniki:
siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków); żelatyna; wyciąg z żywicy kadzidłowca indyjskiego (Boswellia serrata) standaryzowany na
zawartość 65% kwasu bosweliowego, DER 6:1; kwas L-askorbinowy (wit. C); siarczan chondroityny (wołowy); hydrolizat kolagenu;
substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; hialuronian sodu (kwas hialuronowy); glukonian manganu
(mangan); tlenek cynku (cynk); barwnik: dwutlenek tytanu; amid kwasu nikotynowego (niacyna); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu.

Składnik 3 kapsułki % RWS*

Siarczan glukozaminy 1500 mg **
w tym glukozamina 892,5 mg **
Wyciąg z kadzidłowca 120 mg **
w tym kwas bosweliowy 78 mg **
Siarczan chondroityny 45 mg **
w tym chondroityna 36 mg **
Witamina C 45 mg 56,25
Kwas hialuronowy 15 mg **
Kolagen 21 mg **
Cynk 6 mg 60
Niacyna 6 mg 37,5
Mangan 1,5 mg 75
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*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

** brak ustalonej normy Referencyjnej Wartości Spożycia

Dawkowanie:
1 kapsułka / 3 razy dziennie przed posiłkiem, popijając wodą.

Nie przekracza? zalecanej porcji dziennej. Nie stosowa? w przypadku uczulenia na który?
ze sk?adników preparatu.

Przechowywać w temperaturze 15-25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Opakowanie: 90 kapsułek twardych, masa netto 59,5 g

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są istotne dla zachowania zdrowia.
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