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ArthroStop Intensive by Proenzi x 60 tabl do ssania
 

Cena: 72,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent WALMARK

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
substancja słodząca: sorbitol; N-acetylo-D-glukozamina (ze skorupiaków), regulator kwasowości: kwas jabłkowy; substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kwas L-askorbinowy, aromat wiśniowy, barwnik: koszenila; kolagen typu II.

2 tabletki zawierają:

N-acetyloglukozamina - 985,2 mg*
w tym czysta glukozamina - 798 mg*

Kolagen typu II - 20 µg*
Witamina C - 12 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
72 g (60 tabletek po 1200 mg)

Charakterystyka

ArthroStop Intensive by Proenzi® zawiera trzy substancje aktywne: N-acetyloglukozaminę (NAG), kolagen typu II oraz witaminę
C.

N-acetyloglukozamina jest substancją naturalnie występującą w ciele człowieka np. w mleku matki. W cząsteczkę N-
acetyloglukozaminy wbudowana jest cząsteczka glukozaminy. Glukozamina jest naturalną substancją występującą w
organizmie, podstawowym składnikiem budulcowym chrząstki stawowej i innych tkanek łącznych - kości, więzadeł i
ścięgien.
Kolagen typu II jest podstawowym strukturalnym komponentem chrząstki stawowej.
Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania chrząstki i
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kości.
Preparat polecany dla osób starszych oraz narażonych na zwiększone obciążenie stawów, związanych z ciężką pracą fizyczną,
sportem lub nadwagą.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 2 tabletki dziennie.
Dorośli: dwa razy dziennie po 1 tabletce do ssania
Dzieci od 12 roku życia: 1 tabletka do ssania dziennie, po posiłku.
Najlepiej stosować przez okres 2-3 miesięcy.

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

Producent
Proenzi s.r.o.
Oldrichovice 44,
739 61 Trinec, Czechy
Dystrybutor:
WALMARK Sp. z o. o.
ul. Teatralna 9,
41-200 Sosnowiec

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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