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Artresan Efekt w trójpaku 3 x 30 kaps
 

Cena: 149,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Artresan Efekt w postaci kapsułek jest produktem przeznaczonym do stosowania przez osoby dorosłe, którego
pierwsze efekty suplementacji mogą być odczuwane już po 7 dniach stosowania. Suplement diety Artresan Efekt jest wyrobem
bezglutenowym, który w swoim składzie nie zawiera laktozy. Na co jest Artresan Efekt? Wskazaniem do stosowania suplementu diety
jest uzupełnienie codziennego menu w składniki wspomagające elastyczność stawów, a także przyczyniające się do utrzymania
prawidłowego stanu chrząstki stawowej. W składzie Artresan Efekt można znaleźć między innymi witaminę C, która wspomaga
produkcję kolagenu i utrzymanie zdrowej kondycji chrząstki stawowej, a także mangan, którzy wspiera produkcję tkanki łącznej, w tym
również chrząstki stawowej. Dodatkowo w skład suplementu diety wchodzi niacyna, która przyczynia się do redukcji uczucia zmęczenia
i znużenia. Artresan Efekt zawiera również ApresFlex, czyli chroniony patentem ekstrakt z Boswellia serrata, który może przyczyniać się
do zwiększenia elastyczności stawów.

Funkcją Artresan Efekt jest wsparcie prawidłowej kondycji zdrowotnej stawów, a także ich elastyczności oraz pożądanej ruchomości.
Suplement diety jest szczególnie polecany kobietom w okresie menopauzy, a także pacjentom, którzy zaobserwowali w swoim ciele
pewne zmiany fizjologiczne związane z ich wiekiem. Może być też pomocny w przypadku osób, które są wyjątkowo mocno narażone na
sztywność stawów, również tę poranną. Suplementacja Artresan Efekt przyda się również w sytuacji, gdy czyjeś stawy bywają
nadmiernie obciążone, czyli u osób z nadwagą i otyłością, a także u sportowców.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek Artresan Efekt. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 12 mg (15% RWS) witaminy C
oraz 5,33 mg (33% RWS) niacyny, a także 1,22 mg (61% RWS) manganu oraz 100 mg ApresFlex (ekstrakt z Boswellia serrata
standaryzowany na 20% AKBA). Skład suplementu diety uzupełniają substancje pomocnicze, czyli celuloza mikrokrystaliczna, żel
celulozowy i żelatyna, a także dwutlenek tytanu oraz siarczan manganu. Przed zastosowaniem suplementu diety należy zapoznać się ze
wskazówkami zawartymi na ulotce produktu. Pacjent powinien przestrzegać rekomendowanego przez producenta dawkowania
Artresan Efekt. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Artresan Efekt dziennie przez 1–3 miesiące. Suplementacja może być w razie
konieczności powtarzana co 2 miesiące.

Kapsułki Artresan Efekt mają pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z nich korzystać. 
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Przeciwwskazaniem do stosowania Artresan Efekt jest nadwrażliwość na jego składniki czynne lub którykolwiek ze składników
pomocniczych. Suplement diety nie powinien być też stosowany przez kobiety spodziewające się dziecka oraz przez matki karmiące
piersią.

Artresan Efekt to suplement diety, którego nie można traktować jako zamiennika zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia, gdyż nie
jest w stanie ich zastąpić, a może jedynie stanowić ich uzupełnienie. Kapsułki nie powinny być stosowane w ilościach większych od
wskazanych. Produkt wymaga również odpowiedniego przechowywania. Należy zadbać o to, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Składniki
AprèsFlex® - ekstrakt z Boswellia serrata standaryzowany na 20% AKBA³, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żelatyna
(kapsułka), kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, siarczan manganu, substancja glazurująca: dwutlenek krzemu

1 kapsułka zawiera:
ApresFlex® ekstrakt z Boswellia serrata standaryzowany na 20% AKBA 100 mg*
Witamina C 12 mg (15%)
Niacyna 5,33 mg (33%)
Mangan 1,22 mg (61%)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Zawartość opakowania: 30 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka
Artresan® EFEKT zalecany jest jako preparat wspomagający utrzymanie prawidłowego stanu stawów oraz prawidłowego stanu
chrząstki stawowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
Osoby dorosłe 1 kapsułka dziennie, popijając wodą. Stosować 1-3 miesięcy. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać co 2
miesiące.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25ºC).

Producent
Wyprodukowano w Polsce dla:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Ważne informacje
Może zawierać śladowe ilości soi, mleka, skorupiaków i produktów pochodnych.

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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