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Artrostav Complex x 60 kaps
 

Cena: 51,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
kolagen drobiowy typu II, otoczka kapsułki (żelatyna wołowa, barwnik: dwutlenek tytanu), siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy
(witamina C), kwas hialuronowy, skrobia modyfikowana, cholekalcyferol (witamina D3), substancje przeciwzbrylające – talk, sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, menachinon MK-7 (witamina K2).

2 kapsułki zawierają:

Kolagen typu II – 420,0 mg*
Siarczan chondroityny – 140 mg*
Kwas hialuronowy – 70 mg*
Witamina C – 100,0 mg (125% RWS)
Witamina D – 50,0 μg (1000% RWS)
Witamina K (menachinon 7) –50,0 μg (67% RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
33 g

Charakterystyka

Artrostav® Complex zawiera w swoim składzie kolagen typu II, siarczan chondroityny, kwas hialuronowy oraz kwas L-
askorbinowy, który pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i
kości.
Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu zdrowych kości. Artrostav® Complex zawiera witaminę K2 menachinon 7, który bierze
udział we wbudowywaniu wapnia do tkanki kostnej. Dodatkowo witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i
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fosforu.
Produkt odpowiedni do stosowania jako uzupełnienie diety dla osób starszych, aktywnych fizycznie oraz dbających o utrzymanie
prawidłowej kondycji chrząstki stawowej i zdrowych kości.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u dzieci. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią przed
zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku, popić wodą.

Przechowywanie
Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu suchym, w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej do 25°C, w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

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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