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Arthron complex x 90 tabl
 

Cena: 85,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 tabl

Postać Tabletki

Producent TAKEDA PHARMA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Arthron Complex w postaci tabletek uzupełnia zdrową dietę w składniki wspierające dobrą kondycję stawów.
Przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 15 lat. Arthron Complex od Takeda Pharma zawiera w
swoim składzie L-cysteinę, chondroitynę oraz glukozaminę. Należy przyjmować go raz dziennie, najlepiej w godzinach porannych.

Na co jest Arthron Complex? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest chęć utrzymania dobrej kondycji i prawidłowego
funkcjonowania stawów. Produkt może być pomocny przy rekonwalescencji pozabiegowej, pooperacyjnej czy po przebytych kontuzjach.
Stosowany jest również przez sportowców narażonych na kontuzje oraz dekonstrukcję chrząstki stawowej, a oprócz tego przez osoby
starsze, u których ryzyko zwyrodnienia stawów jest większe. W tabletkach Arthron Complex znaleźć można siarczan chondroityny, L-
cysteinę oraz siarczan glukozaminy. Chondroityna stanowi główny składnik chrząstki, a glukozamina przyczynia się do produkcji mazi
stawowej. Składniki zawarte w tym suplemencie diety wspomagają poprawę ruchomości stawów i przyczyniają się do redukcji
dolegliwości bólowych. Wspomagają też utrzymanie dobrej kondycji elementów chrzęstno-stawowych, a także ich pożądanej
funkcjonalności.

W opakowaniu znajduje się 90 tabletek Arthron Complex. W skład 2 tabletek wchodzi 1000 mg siarczanu glukozaminy (w tym 785 mg
glukozaminy), a także 600 mg siarczanu chondroityny (w tym 456 mg chondroityny), a dodatkowo 200 mg L-cysteiny i składniki
pomocnicze. Wśród nich należy wymienić celulozę, poliwinylopolipirolodon, usieciowioną sól sodową karboksymetylocelulozy oraz
dekstrozę, a oprócz tego sole magnezowe kwasów tłuszczowych, alkohol poliwinylowy, dwutlenek krzemu i dwutlenek tytanu. Formułę
zamyka glikol polietylenowy, talk, a także tlenki i wodorotlenki żelaza oraz maltodekstryna.

Przed rozpoczęciem suplementacji pacjent powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego
przyjmowania produktu. Suplement diety Arthron Complex należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz je
zmodyfikuje. Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 2–3 tabletek Arthron Complex dziennie. Tabletki należy połykać w całości, popijając
odpowiednią dawką wody. Najlepiej przyjmować je w godzinach porannych. Nie powinno się przekraczać dawki produktu, która jest
zalecana.

Nie każdy pacjent może zażywać Arthron Complex. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego składniki. Suplement diety nie
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powinien być stosowany przez pacjentów w wieku poniżej 15 lat. Wyrób nie może być też stosowany przez kobiety spodziewające się
dziecka oraz pacjentki karmiące piersią.

Arthron Complex to suplement diety i tak należy go traktować, co oznacza, że nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety oraz zdrowego trybu życia. Nie zastąpi ich, ale może stać się ich uzupełnieniem. Produkt powinien być też przechowywany w taki
sposób, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci. Należy również zadbać o jego ochronę przed wilgocią oraz zbyt wysoką temperaturą
(przekraczającą 25°C).

Składniki
siarczan glukozaminy 2 KCl (ze skorupiaków), sól sodowa siarczanu chondroityny, chlorowodorek L-cysteiny, substancja wypełniająca -
celuloza, stabilizator - poliwinylopolipirolodon, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowiona, dekstroza,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca - alkohol poliwinylowy, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - glikol polietylenowy, substancja
przeciwzbrylająca - talk, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, maltodekstryna.

2 tabletki zawierają:

Siarczan glukozaminy - 1000 mg*
w tym glukozamina - 785 mg*

Siarczan chondroityny - 600 mg*
w tym chondroityna - 456 mg*

L-cysteina - 200 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Takeda Pharma Sp. z o.o.
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

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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