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DOPPELHERZ aktiv Na stawy Complex x 60 kaps.
 

Cena: 53,99 PLN

Opis słownikowy

Producent QUEISSER PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Opis produktu
 

Doppelherz aktiv Na stawy COMPLEX+ nowozelandzkie małżeWszechstronny kompleks podstawowych składników budulcowych
chrząstki i mazi stawowej.Preparat jest zalecany dla osób, które potrzebują całościowo zadbać o aparat ruchu: - o małej aktywności
fizycznej,- z przeciążeniami stawów (nadwaga, sport), - po 50 roku życia.Unikalny kompleks lipidowy z nowozelandzkich małży zielonych
zawiera wiele cennych składników odżywczych, w tym różnorodne lipidy, kwasy tłuszczowe omega-3, kolagen, kwas hialuronowy,
glukozaminę i chondroitynę, które odżywiają i budują tkankę chrzęstną.Specjalnie dobrany zestaw 8 witamin i składników mineralnych
wspomaga odżywienie i budowę aparatu ruchu.Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu, głównego składnika odpowiedzialnego za
wytrzymałość chrząstki stawowej. Razem z witaminą E, selenem i cynkiem chronią tkanki organizmu przed działaniem wolnych
rodników. Miedź i mangan przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania tkanek łącznych (w tym tkanki chrzęstnej) a witamina D i
magnez pomagają w zachowaniu zdrowia aparatu mięśniowo-szkieletowego.Składniki/Substancje aktywne:Dzienna Porcja (2 kapsułki)
Składniki Ilos´c´ (%RWS)glukozamina (siarczan) 900 mgchondroityna (siarczan) 150 mgmałże nowozelandzkie (liofilizat) 150 mgkolagen
typ II (kompleks) 100 mgkwas hialuronowy 10 mgwitamina C 80 mg (100%)witamina E 12 mg (100%)witamina D 5 µg (100%)magnez
120 mg (32%)cynk 5 mg (50%)mangan 1 mg (50%)miedź 0,3 mg (30%)selen 30 µg (55%)Dawkowanie:Stosować 2 kapsułki dziennie po
posiłku; porcję można podzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Dla uzyskania odpowiedniego efektu stosować co
najmniej 2-3 miesiące. Nie zaleca się stosowania przy: nadwrażliwości na skorupiaki (krewetki) lub mięczaki (małże), w okresie ciąży lub
karmienia piersią. Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplemnety diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zdrowa, zrównoważona dieta i odpowiednia ilość ruchu mają znaczący wpływ na funkcjonowanie stawów. Warunki przechowywania:
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek ze składników preparatu. Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami i/lub lekami należy skonsultować z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekaopt.pl
http://www.tcpdf.org

