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Artresan Optima 90+30 gratis kaps. 90kaps.
 

Cena: 51,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps. (+30 kaps.)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: suplement diety

PRODUCENT: USP ZDROWIE

ILOŚĆ: 90 + 30 kapsułek

OPIS PODSTAWOWY:

Artresan Optima to suplement diety wspomagający prawidłowe działanie chrząstki stawowej. 

ZASTOSOWANIE:

Suplement diety zalecany jest jako preparat wspomagający utrzymanie prawidłowego stanu chrząstki stawowej: w okresie zmian
fizjologicznych związanych z wiekiem, dla osób narażonych na sztywność stawów, przy znacznym obciążeniu stawów: u sportowców, u
osób z nadwagą, kobietom w okresie menopauzy.

ZALECANA PORCJA DO SPOŻYCIA:          

3 kapsułki dziennie. Stosować przez 6-8 tygodni. 

SKŁAD:

 Siarczan glukozaminy 2KCL (zawiera skorupiaki), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, substancje
przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych; L-askorbinian wapnia, ekstrakt z korzenia imbiru (Zinger
officinalis), sól sodowa siarczanu chondroityny, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa), ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa
canina), tlenek cynku, amid kwasu nikotynowego, kolagen typu II, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, siarczan
manganu, substancja glazurująca: wosk Carnauba. 
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Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 st. Celsjusza, w sposób niedostępny dla
małych dzieci. Chronić przed światłem.

Ostrzeżenie: Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet w ciąży
i karmiących piersią. Dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia duże znaczenie ma zbilansowana i zróżnicowania dieta oraz
zdrowy tryb życia.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości/alergii na którykolwiek ze składników preparatu

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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