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Artrevit x 60 kaps
 

Cena: 35,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent GORVITA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy, kolagen hydrolizowany, sproszkowany owoc dzikiej róży, sproszkowany korzeń imbiru, siarczan chondroityny,
kwas hialuronowy

1 kapsułka zawiera:

Siarczan glukozaminy - 275 mg*
Kolagen hydrolizowany typ II - 50 mg*
Sproszkowany owoc dzikiej róży - 50 mg*
Sproszkowany korzeń imbiru - 50 mg*
Siarczan chondroityny - 20 mg*
Kwas hialuronowy - 1 mg*

* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
Zawartość: 60 kapsułek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

ARTREVIT:
uzupełnia dietę w składniki wspomagające funkcjonowanie narządów ruchu,
wspomaga fizjologiczne procesy związane z funkcjonowaniem stawów,
wspiera funkcjonowanie chrząstki stawowej,substancji poślizgowej ( płynu maziowego) oraz syntezę kolagenu.

Polecany jako suplement uzupełniający dietę we wszystkich stanach fizjologicznych związanych ze zmianami struktury
chrząstki stawowej spowodowanych starzeniem się organizmu lub znacznym obciążeniem stawów ( sportowcy, osoby z
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nadwagą).

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

Stosowanie
Przyjmować jedną kapsułkę 2 razy dziennie: rano i wieczór, najlepiej o jednej porze. Kapsułkę należy połknąć i popić wodą.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej (15- 25 Cº) w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
P.P.U.H "GORVITA"
Szczawa 106
34-607 Szczawa

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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