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Biolevox Complex bis x 90 tabl powlekanych
 

Cena: 58,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 90 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BIOVICO

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

Glucosaminum

Opis produktu
 

Wstęp
Biolevox Complex Bis jest suplementem diety w postaci tabletek powlekanych. Uzupełnia codzienną dietę w składniki wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie stawów.

Biolevox Complex Bis naturalnie wspiera i przyczynia się do wzmocnienia stawów. Uzupełnia dietę m.in. w siarczan glukozaminy,
siarczan chondroityny, czy hialuronian sodu (najczęściej występująca postać kwasu hialuronowego). Te substancje naturalnie wchodzą
w skład tkanki chrzęstnej oraz mazi stawowej, od której objętości i jakości zależy funkcjonowanie stawów, brak dolegliwości bólowych,
czy ograniczeń ruchowych.
Biolevox Complex Bis, prócz kwasu hialuronowego w postaci soli, zawiera siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy, mangan i
witaminę C. Mangan wspomaga proces tworzenia się tkanek łącznych oraz wspiera utrzymanie zdrowych, mocnych kości. Witamina C
natomiast wspomaga proces produkcji kolagenu w organizmie — substancji mającej niebagatelny wpływ na kondycję układu
ruchowego.

Biolevox Complex Bis ma postać tabletek powlekanych. Jedno opakowanie preparatu zawiera 90 tabletek.

Charakterystyka
Biolevox Complex Bis uzupełnia dietę w składniki naturalnie występujące w strukturach stawowych, dzięki czemu przyczynia się do
wspomagania prawidłowego funkcjonowania stawów. Jedno opakowanie preparatu Biolevox Complex Bis zawiera 90 tabletek
powlekanych.

Produkt Biolevox Complex Bis stosowany jest w ramach wspierania dobrej kondycji stawów, co przekłada się na wspomaganie ich
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prawidłowych funkcjonalności. Preparat dostarcza do organizmu naturalne składniki, które występują też w strukturach stawowych (jak
np. kwas hialuronowy i glukozamina), uzupełnia je, tym samym przyczyniając do poprawy tak struktury, jak i funkcjonalności stawów.

Suplement Biolevox Complex Bis uzupełnia dietę m.in. w siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, hialuronian sodu, mangan i
witaminę C. Witamina C wspomaga produkcję kolagenu. Mangan przyczynia się do wzmacniania kości i wspiera proces tworzenia się
tkanek łącznych. Kwas hialuronowy (jako substancja chemiczna) wraz z upływem czasu wytwarzany jest w coraz mniejszych ilościach,
wchodzi w skład mazi stawowej, warunkując zachowanie jej właściwości i wpływając na parametry objętości i jakości. Biolevox
Complex Bis stanowi suplementację, naturalnie wspierającą stawy — ich strukturę oraz funkcjonowanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu Biolevox Complex Bis.

Stosowanie
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia: 3 × 1 tabletka Biolevox Complex Bis dziennie.

Składniki
(substancja aktywna) siarczan glukozaminy, (substancja wypełniająca) celuloza mikrokrystaliczna, (substancja aktywna) siarczan
chondroityny, (substancja wypełniająca) sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, (substancja aktywna) kwas L-askorbinowy –
witamina C, (substancja przeciwzbrylająca) sole magnezowe kwasów tłuszczowych, (substancja aktywna) kwas hialuronowy, cytrynian
manganu – mangan, składniki otoczki: (substancja glazurująca) hydroksypropylometyloceluloza, (substancja wypełniająca)
polidekstroza, (emulgator) glikol polietylenowy, (barwnik) tlenek żelaza czerwony, (substancja przeciwzbrylająca) talk, (barwniki)
dwutlenek tytanu, tlenek żelaza żółty

1 tabletka zawiera:

siarczan glukozaminy (glukozamina) 500 mg* (396 mg*)
siarczan chondroityny (chondroityna) 66,6 mg* (55,4 mg*)
kwas hialuronowy 5,33 mg *
mangan 0,67 mg (100% RWS)
witamina C 13,33 mg (50%RWS)

* brak referencyjnej wartości spożywczej
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
87,41 g (90 tabletek powlekanych)

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych
dzieci.

Producent
Biovico Sp. z o. o.
ul. Hryniewickiego 6B/135
81-340 Gdynia

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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