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Artresan w dwupaku 2 x 30 sasz
 

Cena: 99,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 sasz

Postać Proszki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Artresan w postaci saszetek, których zawartość należy rozpuścić w wodzie, jest produktem przeznaczonym dla
pacjentów dorosłych. Na co jest Artresan? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych
zbilansowanych posiłków w składniki, które wspomagają kondycję i funkcjonowanie stawów. W składzie produktu znajduje się
kompozycja: glukozaminy, która naturalnie stanowi składnik macierzy chrząstki stawowej, a także siarki organicznej MSM, która jest
częścią proteoglikanów tkanki chrzęstnej. Skład suplementu diety Artresan dodatkowo uzupełniają składniki pochodzenia roślinnego i
minerały. Witamina C zawarta w suplemencie diety wspomaga produkcję kolagenu, co może wpływać na utrzymanie chrząstki stawowej
w dobrej kondycji. Imbir natomiast może przyczyniać się do większej ruchomości stawów, a miedź wspomaga utrzymanie
odpowiedniego stanu tkanek łącznych. Produkt jest szczególnie polecany pacjentkom w okresie menopauzy i może być pomocny
osobom, które mają mocno obciążone stawy (nadwaga, otyłość, uprawianie sportów). Suplementacja produktu Artresan może być też
przydatna w przypadku zaobserwowania zmian fizjologicznych, które następują wraz z wiekiem.

W opakowaniu znajduje się 30 saszetek suplementu Artresan. W skład 1 saszetki suplementu diety wchodzi 1500 mg siarczanu
glukozaminy 2KCL (w tym 1177 mg glukozaminy), a także 600 mg metylosulfonylometanu (MSM) oraz 50 mg ekstraktu z korzenia
imbiru, a także 32 mg (40% RWS) witaminy C i 0,15 mg (15% RWS) miedzi. Skład suplementu diety Artresan uzupełniają substancje
pomocnicze, do których zalicza się kwas cytrynowy, inulinę oraz aromat jabłkowy i aromat limonkowy, a także glikozydy stewiolowe,
dwutlenek krzemu oraz ryboflawiny. Suplement diety należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i w rekomendowanych przez
niego dawkach. Zaleca się przyjmowanie 1 saszetki Artresan dziennie. Aby przyjąć suplement diety w sposób prawidłowy, należy
rozpuścić zawartość saszetki w około 1/2 szklanki letniej wody, a następnie wypić (bezpośrednio po przygotowaniu). Nie należy
przyjmować większych dawek suplementu diety, niż jest to rekomendowane. Zaleca się suplementację przez 1–3 miesiące. W razie
konieczności kolejne cykle przyjmowania produktu można powtarzać co 2 miesiące.

Suplement diety Artresan ma pewne przeciwwskazania, co oznacza, że nie powinien być stosowany przez każdego.
Przeciwwskazaniem do stosowania saszetek Artresan jest nadwrażliwość na choć jeden z ich składników. Suplement diety Artresan nie
jest również polecany kobietom w ciąży i nie powinien być stosowany w okresie laktacji.
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Artresan w postaci saszetek to suplement diety i wyłącznie w ten sposób należy go używać, co oznacza, że nie powinien być
traktowany jako zamiennik zbilansowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt nie może być przyjmowany w dawkach większych od
rekomendowanych przez producenta. Wyrób wymaga bezpiecznego przechowywania – należy przechowywać go w taki sposób, aby nie
był widoczny i dostępny dla najmłodszych dzieci.

Składniki
siarczan glukozaminy 2KCI (zawiera skorupiaki), metylosulfonylometan, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, inulina, aromat jabłkowy,
ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale), aromat limonkowy, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, L-askorbinian wapnia,
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, siarczan miedzi (II), barwnik: ryboflawiny.

1 saszetka zawiera:

Siarczan glukozaminy 2KCl - 1500 mg*, w tym:
glukozamina - 1177 mg*

Metylosulfonylometan (MSM) - 600 mg*
Ekstrakt z korzenia imbiru - 50 mg*
Witamina C - 32 mg (40% RWS)
Miedź - 0,15 mg (15% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
30 saszetek po 3,6 g

Charakterystyka

Artresan w saszetce to kompozycja glukozaminy (składnik macierzy chrząstki stawowej) oraz MSM (siarka organiczna, składnik
proteogklikanów tkanki chrzęstnej) uzupełniona o zestaw składników roślinnych i mineralnych.
Składniki Artresanu wspomagają chrząstkę stawową:

pomagają utrzymać prawidłową ruchomość stawów (imbir)
przyczyniają się do produkcji tkanki łącznej (miedź)
wspomagają organizm do produkcji kolagenu (witamina C)

MSM  to źródło dobrze przyswajalnej siarki stanowiącej istotny składnik tkanki chrzęstnej. Siarka to trzeci pierwiastek pod
względem zawartości w ludzkim organizmie, magazynowany w kościach oraz mięśniach.
Suplement diety o smaku jabłkowo-limonkowym.
Artresan zalecany jest szczególnie:

w okresie zmian fizjologicznych związanych z wiekiem (zaleca się suplementację codziennej diety już od 45 roku życia)
przy znacznym obciążeniu stawów: sportowcy, masa ciała
kobietom w okresie menopauzy

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

Stosowanie
1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody i wypić.

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

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
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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.
 

Galeria
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