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Artro Protect MAX x 60 kaps
 

Cena: 46,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent A-Z MEDICA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy skorupiak, kapsułka (żelatyna, woda, barwniki: E 171, E 172), ekstrakt z Boswellia serrata, siarczan chondroityny 
ryba, witamina C (kwas l-askorbinowy), natywny kolagen typu II, substancja wypełniająca: maltodekstryna, substancja przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu.

Zawartość w 3 kapsułkach

Siarczan glukozaminy- 1200 mg*
Ekstrakt z Boswellia serrata - 225 mg*
Siarczan chondroityny- 150 mg*
Witamina C -60 mg (75% RWS)
Kolagen całkowity - 6,75 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
60 kapsułek
Masa netto 10 g x 4 blistry

Charakterystyka
Artro Protect Max to suplement diety o składzie złożonym, który obok tradycyjnych składników jak: glukozamina, chondroityna,
Boswellia serrata, witamina C zawiera niezdenaturowany kolagen typu II.
Wskazania do uzupełnienia diety w składniki korzystnie wpływające na ruchomość, wytrzymałość i sprawność stawów.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Stosować 3 razy dziennie po 1 kapsułce pół godziny przed posiłkiem.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C ,w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem.

Producent
A-Z Medica Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 13C
80-547 Gdańsk

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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