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Artivit x 15 fiolek
 

Cena: 79,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 amp

Postać Ampułki

Producent TRB CHEMEDIC

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Artivit w postaci fiolek z roztworem doustnym to produkt, który może być stosowany przez pacjentów dorosłych. Na
co jest Artivit? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od TRB Chemedic jest chęć uzupełnienia diety w składniki wspomagające
kondycję oraz funkcjonalność stawów. W składzie suplementu diety znajduje się hydrolizowany kolagen, a także witaminy z grupy B.
Suplement diety szczególnie polecany jest tym pacjentom, którzy są narażeni na nadwyrężenie stawów. Do tej grupy zaliczyć można
przede wszystkim sportowców, ale suplementacja jest również polecana seniorom, w których organizmie poziom kolagenu jest
naturalnie niższy. Funkcją suplementu diety Artivit jest dodatkowo przyczynianie się do poprawy stanu skóry, paznokci i włosów, a
także wspomaganie kondycji kości, zębów i ścięgien.

W opakowaniu o masie netto 555 g znajduje się 15 fiolek, a każda z nich mieści 30 ml roztworu Artivit. W skład zawartości 1 fiolki
wchodzi 10 g kolagenu wysokiej czystości oraz 1,4 mg (127% RWS) witaminy B1, 1,6 mg (114% RWS) witaminy B2, 2 mg (143% RWS)
witaminy B6 i 6 mg (100% RWS) witaminy B5. Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze. Wśród nich należy wymienić
wodę, fruktozę, kwas cytrynowy, chlorek sodu, sorbinian potasu, wodorotlenek magnezu, a także owocowy aromat i dwutlenek krzemu.
Zawartość każdej fiolki ma wartość energetyczną 80 kcal. Kolagen znajdujący się w suplemencie diety jest ważnym składnikiem tkanki
łącznej organizmu. Przyczynia się do prawidłowego działania i dobrej kondycji stawów, mięśni, kości, zębów, ścięgien, naczyń
krwionośnych i limfatycznych, a oprócz tego jest ważny dla kondycji skóry, włosów i paznokci. Witaminy z grupy B (B1, B2, B5 i B6)
również wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu na wielu obszarach.

Suplement diety Artivit należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Rekomendowane dawkowanie roztworu Artivit to jedna
fiolka dziennie. Nie należy przekraczać tej dawki. Zaleca się spożycie zawartości fiolki bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w 0,5 szklanki
wody. Każdorazowo przed otwarciem fiolki należy dokładnie nią wstrząsnąć. Jedno opakowanie prawidłowo stosowanego suplementu
diety Artivit powinno wystarczyć na ponad 2 tygodnie suplementacji.

Suplement diety Artivit nie powinien być przyjmowany przez każdego pacjenta. Produkt nie jest przeznaczony dla osób z
nadwrażliwością na jego składniki czynne lub pomocnicze. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po jego zastosowaniu
należy zaprzestać suplementacji i udać się do lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/artivit-x-15-fiolek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

lekarzem, zanim przyjmie suplement diety.

Artivit jest suplementem diety, a więc nie może być traktowany jako substytut zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia. Nie należy
przyjmować większych dawek suplementu diety od wskazanych przez producenta. Zaleca się również bezpieczne przechowywanie
fiolek – w tym umieszczenie ich w miejscu, gdzie będą niewidoczne i niedostępne dla dzieci. Fiolki Artivit należy przechowywać w
temperaturze pokojowej oraz chronić przed niekorzystnym wpływem wilgoci i światła.

Składniki
Woda; hydrolizowany kolagen wysokiej czystości; środek słodzący; fruktoza; zakwaszacz kwas cytrynowy; polepszacz smaku: chlorek
sodu; konserwant sorbinian potasu; regulator kwasowości wodorotlenek magnezu, owocowy aromat; witaminy z grupy B-
deksapantenol (Witamina B5), chlorowodorek pirydoksyny (Witamina B6), ryboflawina (Witamina B2) i chlorowodorek tiaminy (Witamina
B1); substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu.

Zawartość w 1 fiolce:
Wartość energetyczna 80 kcal/339 kJ
Tłuszcze: 0,1 g
nasycone nieobecne
nienasycone 0,1 g
Węglowodany, w tym: 10 g
cukry 10 g
Błonnik nieobecny
Białka 9,8 g
Sol (wyrażona jako sód) 0,14 g
Zawartość składników
Kolagen wysokiej czystości 10 g
Witamina B1 1,4 mg (127% RWS)
Witamina B2 1,6 mg (114% RWS)
Witamina B6 2 mg (143% RWS)
Witamina B5 6 mg (100% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 555 g
Zawartość w opakowaniu: 15 fiolek po 37 g (30 ml)

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Artivit.
Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, przed zastosowaniem suplementu diety Artivit.

Stosowanie
1 fiolka dziennie, bezpośrednio lub po rozcieńczeniu w pół szklanki wody (150 ml). Wstrząsnąć przed użyciem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Producent
Pharmadiet, Blanquers,
85 17820 Banyoles (Hiszpania)
Dystrybutor:
TRB Chemedica (Poland)
ul. Wiśniowa 40 B
02-520 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.
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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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