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Chondrum+ x 30 kaps
 

Cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent NOVISC PHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Siarczan chondroityny, witamina C (kwas L-askorbinowy), natywny kolagen typu II, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych, składniki otoczki: żelatyna.

1 kapsułka zawiera:

Siarczan chondroityny: 500 mg*
Natywny kolagen (typu II): 20 mg*
Witamina C: 40 mg (50 % RWS)

RWS – dzienna referencyjna wartość spożycia
*brak RWS

Masa netto
30 kapsułek po 658 mg (19,74 g)

Charakterystyka

Chondroityna, jako ważny składnik chrząstki, przyczynia się do wzmocnienia jej oraz wiąże się z kolagenem i elastyną, przez co
przyczynia się do zwiększenia ich elastyczności, wytrzymałości oraz poprawy zdolności amortyzacji.
Dodatkowymi składnikami wspomagającymi funkcjonowanie aparatu ruchu są Witamina C oraz Natywny kolagen (typu II).
Produkt przeznaczony dla osób dążących do utrzymania prawidłowego funkcjonowania elementów narządu ruchu, takich jak
chrząstka stawowa i kości.
Polecany w szczególności dla osób aktywnych fizycznie, obciążonych wysiłkiem fizycznym oraz osób starszych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Stosowanie
2 kapsułki dziennie

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

Producent
Wyprodukowano w Unii Europejskiej dla Novisc Pharma Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa, Polska

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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