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Doppelherz aktiv Na stawy Forte *60 kaps.
 

Cena: 40,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Doppelherz Aktiv Na stawy Forte

Opakowanie:  60 kapsułek

Skład:  Siarczan glukozaminy (57%) ze skorupiaków, żelatyna, siarczan chondroityny (8%), kwas L-askorbinowy (wit.C), sterynian
magnezu (substancja przeciwzbrylająca), glukonian miedzi( Cu).

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

- Siarczan glukozaminy - 1400 mg

- Siarczan chondroityny - 200 mg

- Witamina C - 80 mg

- Miedź - 400 µg

Właściwości:  Glukozamina i chondroityna to substancje, które uczestniczą w wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki
łącznej. Występują one w organizmie głównie w chrząstce stawowej, mazi stawowej, więzadłach i ścięgnach.

Chrząstkę stawową tworzy sieć włókien kolagenowych i innych substancji odpornych na ogromne obciążenia, do których dochodzi
podczas ruchu. Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu, głównego składnika chrząstki stawowej, odpowiedzialnego za strukturę i
wytrzymałość chrząstki. Chroni również struktury stawów, więzadeł i ścięgien przed działaniem wolnych rodników.

Zalecane dla osób które powinny szczególnie dbać o swoje stawy:
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przy braku aktywności ruchowej (np.siedząca praca)
przy przeciążeniu stawów (nadwaga, sport, intensywna praca)
po menopauzie i w starszym wieku

Uwagi:  Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

  Nie zawiera cukru.
  Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
  Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
  Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
  Przechowywać w temperaturze pokojowej.
  Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
  Chronić od wilgoci i światła.
  Nie zawiera glutenu ani laktozy.

Sposób użycia:  Stosować 1 kapsułkę 2 razy dziennie po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie zaleca się stosowania na
czczo. Do uzyskania odpowiedniego efektu odżywczego stosować co najmniej 2-3 miesiące.

Status: Suplement diety

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Przechowywać w
temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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