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Artresan optima w dwupaku 2 x 90 kaps
 

Cena: 75,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy 2KCl (zawiera skorupiaki), żelatyna (kapsułka), ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale, L-askorbinian wapnia,
ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) siarczan chondroityny (Na) (zawiera ryby), ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina), amid
kwasu nikotynowego, kolagen typu II, tlenek cynku, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, siarczan
manganu.

Zawartość w zalecanej dziennej porcji (3 kapsułki):
Glukozamina 1500 mg*
Witamina C 12 mg (15% RWS)
Niacyna 5,33 (33% RWS)
Cynk 5 mg (50% RWS)
Mangan 1,33 mg (67% RWS)
Formuła MEDIflex: 50 mg*

Kolagen typu II
Chondroityna
Korzeń imbiru
Kurkuma
Owoc dzikiej róży

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
90 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu).
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Charakterystyka
Artresan Optima polecany jest:

w okresie zmian fizjologicznych związanych z wiekiem
osobom narażonym na sztywność stawów
przy znacznym obciążeniu stawów: sportowcy, osoby z nadwagą
kobietom w okresie menopauzy

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

Stosowanie
Spożywać 3 kapsułki dziennie, popijając wodą. Stosować przez 6-8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać co 2
miesiące.

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

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Ważne informacje

Nie zawiera laktozy
Może być stosowany przez chorych na cukrzycę.
Informacja dla chorych na celiakię: produkt bezglutenowy

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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