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Artrocol x 60 kaps
 

Cena: 26,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent COLFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy," żelatyna wołowa (wolna od ' BSE/TSE), DsleoJ™ - bioaktywne białka mleka*, kwas l-askorblnowy (witamina C),
siarczan chondroityny. mleczan cynku (cynk), 'wyciąg z Imbiru, I octan DL-alta-tokoterylu (witamina E), dwutlenek krzemu, substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych skrobia kukurydziana, barwnik: dwutlenek tytanu.
* pochodzi z mleka

Jedna kapsułka zawiera

Siarczan glukozaminy 633,6 mg*
OsteolTM 50 mg *
Siarczan chondroityny 30 mg*
Witamina C 40 mg (50% RWS)
Wyciąg z imbiru 20 mg (w przeliczeniu na suszony imbir 200 mg*)
Witamina E 6 mg (50% RWS)
Cynk 5 mg (50% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto: 60 x 0,93g)
zawartość netto opakowania: 56g

Charakterystyka
Uzupełnienie diety w składniki wspomagające prawidłowe funkcjonowanie stawów.

Przeciwwskazania
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Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.

Stosowanie
Stosować 1 kapsułkę 2 razy dziennie podczas posiłku.
Stosować przez 1 miesiąc kilka razy w roku.

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

Producent
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
ul. Wojska Polskiego 3
39 - 300 Mielec

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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