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Aliness Formuła na stawy (Regeneracja) 145 g
 

Cena: 91,79 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 145 g

Postać Proszki

Producent MEDICALINE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Aliness formuła na stawy, Regeneracja 145

Opis produktu
 

Składniki
Siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, chlorowodorek L-lizyny, metylosulfonylometan (optiMSM®), błonnik akacjowy
(Fibregum™), L-prolina, ekstrakt z kory sosny nadmorskiej (Pycnogenol®), glukonian manganu, kwas borowy, glicynian miedzi.

1 miarka zawiera:
Siarczan chondroityny: 400 mg*
Siarczan glukozaminy: 500 mg*
MSM (OptiMSM®): 200 mg*
L-lizyna: 250 mg*
L-prolina: 100 mg*
Pycnogenol® (Ekstrakt z kory sosny nadmorskiej): 6,66 mg*
Mangan: 1 mg (50% RWS)
Bor: 1 mg*
Miedź: 116,6 mcg*
RWS: %Referencyjnej Wartości Spożycia
* brak RWS

Masa netto
145 g

Charakterystyka

Suplement diety FORMUŁA NA STAWY to unikalny zestaw składników aktywnych wspierających regenerację stawów, w
wysokich dawkach i starannie dobranych proporcjach.
W skład produktu wchodzi chondroityna – będąca jednym z głównych składników chrząstki stawowej, w połączeniu
glukozaminą stanowiącą jej prekursor.
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Preparat wzbogacono również w organiczną siarkę, w postaci wysokiej czystości metylosufonylometanu OptiMSM® oraz w
opatentowany ekstrakt z kory francuskiej sosny morskiej Pycnogenol®.
Ekstrakt Pycnogenol® charakteryzuje się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi, które wynikają z wysokiej zawartości
polifenoli (70% procyjanidyn), czyli naturalnych przeciwutleniaczy występujących w roślinach.
Ponadto produkt zawiera L-lizynę i L-prolinę – główne aminokwasy wchodzące w skład białek kolagenowych oraz składniki
mineralne: bor, a także mangan i miedź – biorące udział w prawidłowym tworzeniu tkanki łącznej oraz w utrzymaniu jej
prawidłowego stanu.
Produkt nie zawiera żadnych dodatków technologicznych, konserwantów, substancji słodzących, barwników ani aromatów.
Działanie:

mangan bierze udział w prawidłowym tworzeniu tkanki łącznej
miedź pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanki łącznej i przyczynia się do utrzymania zdrowych kości

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Płaską miarkę proszku rozpuść w 100 ml wody lub soku. Przyjmować do lub po jedzeniu

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu; w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
MEDICALINE
Konrad Malitka
OSTRÓWIEC 150
05-480 KARCZEW

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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