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Bio-Glukozamina Plus 500 mg x 60 tabl
 

Cena: 71,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent PHARMA NORD

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), Siarczan chondroityny (z ryb), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, selen:
drożdże wzbogacone w selen (*SelenoPrecise®), witamina C: kwas l-askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
barwnik: dwutlenek tytanu, substancja glazurująca: talk, barwnik: indygo karminowy

* EP Patent No. 1 478 732 B1

2 tabletki zawierają:

Witamina C 20 mg (25%RWS)
Siarczan glukozaminy 2KCI 500 mg*
Wyciąg z siarczanu chondroityny 400 mg*

* brak Referencyjnej Wartości Spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość opakowani: 60 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Wsparcie prawidłowego funkcjonowania mięśni, kości i zębów.
Zawiera glukozaminę, chondroitynę i witaminę C.
Witamina C przyczynia się do prawidłowej produkcji kolagenu niezbędnego do normalnego funkcjonowania chrząstki i kości.
Glukozamina występuje naturalnie w chrząstce stawowej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
Tabletki należy przyjmować popijając je szklanką wody, najlepiej – ale niekoniecznie – w trakcie posiłku. Dawkowanie: jedna tabletka
dwa razy dziennie. Preparat można również przyjmować w jednej niepodzielonej dawce dziennej (2 tabletki jednorazowo). W przypadku
pominięcia dawki nie należy przyjmować podwójnej dawki, ale kontynuować normalne dawkowanie.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu nienasłonecznionym, niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6,
6500 Vojens, Dania
Importer i Dystrybutor:
Pharma Nord Sp z o.o.
Ul. Zwoleńska 24C
04-761 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
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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