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Cignon x 30 kaps
 

Cena: 59,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent VALENTIS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Cignon w postaci kapsułek jest produktem przeznaczonym dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 3. roku
życia. Ma on w składzie mukopolisacharydy (w tym siarczan chondroityny oraz peptydy chrząstki), kolagen typu I, a także mangan oraz
witaminę C.

Na co jest Cignon? Wskazaniem do stosowania suplementu diety jest uzupełnienie codziennych posiłków w składniki, które są ważne
dla prawidłowej kondycji i funkcjonowania ścięgien. Suplement diety Cignon jest szczególnie wskazany w celu wspomagania
przywrócenia prawidłowego metabolizmu ścięgien oraz więzadeł. Preparat można też stosować w celu wspierania odbudowy ścięgien
oraz przyczyniania się do redukcji dyskomfortu w ścięgnach. Poza tym znajduje on zastosowanie we wspomaganiu pracy ścięgien i
skracania czasu ich rekonwalescencji. Suplement diety Cignon można stosować między innymi po zabiegach chirurgicznych, a także po
rekonstrukcji ścięgien i więzadeł. Kolagen typu I jest składnikiem naturalnie występującym w ścięgnach, a mangan wspiera prawidłowe
powstawanie tkanek łącznych. Witamina C natomiast wspomaga produkcję kolagenu, co jest ważne dla utrzymania prawidłowych
funkcji chrząstki.

W opakowaniu o masie netto 26,4 g znajduje się 30 kapsułek miękkich Cignon. W skład 1 kapsułki suplementu diety wchodzi 220 mg
mukopolisacharydów, w tym 198 mg siarczanu chondroityny oraz 22 mg peptydów z chrząstki, a oprócz tego 40 mg kolagenu typu I
oraz 30 mg (37,5% RWS) witaminy C i 0,3 mg (15% RWS) manganu. W składzie suplementu diety Cignon znajdują się również składniki
pomocnicze. Zaliczyć można do nich olej sojowy, żelatynę oraz glicerol, a także lecytynę sojową i monostearynian glicerolu, a oprócz
tego karmel amoniakalny i dwutlenek tytanu, a dodatkowo alfa-tokoferol. Suplement diety Cignon należy przyjmować według wskazań
producenta i zgodnie z ustalonym przez niego dawkowaniem. Cignon należy przyjmować w ilości 2 kapsułek dziennie, jeśli mowa o
pacjentach dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. W przypadku dzieci w wieku 3–12 lat zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki
dziennie. Suplementacja produktem powinna być kontynuowana przez 3 miesiące. Nie należy przekraczać wskazanych dawek
suplementu diety.

Suplement diety Cignon ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie w każdym przypadku należy z niego korzystać. Nie
powinien być stosowany przy nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Preparat nie powinien być też stosowany na własną rękę
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przez kobiety w ciąży i karmiące piersią – wspomniane pacjentki powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem. Suplement diety
Cignon nie może zastąpić zbilansowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia, więc nie można traktować go jako ich zamiennika.
Preparat nie może być też przyjmowany w dawkach większych od określonych przez producenta. Należy również dopilnować jego
prawidłowego sposobu przechowywania, w tym w szczególności takiego zabezpieczenia, aby nie był widoczny i dostępny dla małych
dzieci.

Składniki
Olej sojowy, mukopolisacharydy (odpowiada 90% siarczanu chondroityny i 10% peptydów z chrząstki), żelatyna, substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, hydrolizowany kolagen typu I, kwas L-askorbinowy (witamina C), emulgator: lecytyna sojowa, substancja zagęszczająca:
monostearynian glicerolu, barwniki: karmel amoniakalny i dwutlenek tytanu, siarczan manganu, substancja przeciwutleniająca: alfa-
tokoferol.

Zawartość w 1 kapsułce:
Mukopolisacharydy, co odpowiada 220 mg*

siarczanu chondroityny 198 mg*
peptydów z chrząstki 22 mg*

Kolagen typu I 40 mg*
Witamina C 30 mg (37,5% RWS)
Mangan 0,3 mg (15% RWS)

* - brak zalecanego dziennego spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Masa netto: 26,4 g
Zawartość opakowania: 30 kapsułek miękkich

Charakterystyka
Suplement diety Cignon to preparat zawierający najważniejsze składniki odżywcze niezbędne do utrzymania prawidłowych właściwości
biomechanicznych ścięgien.
Produkt polecany jest w celu:

przywrócenia prawidłowego metabolizmu w ścięgnach i więzadłach,
przyśpieszenia odbudowy ścięgien,
zmniejszenia dyskomfortu w ścięgnach,
poprawy funkcjonalności ścięgien przez skrócenie czasu rekonwalescencji,

po rekonstrukcji ścięgien, więzadeł i zabiegach chirurgicznych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Podczas ciąży i karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie
Dorośli: 2 kapsułki dziennie przez okres trzech miesięcy.

Przechowywanie
Przechowywać w ciemnym, suchym miejscu w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
Valentis AG
CH-6982 Agno-Lugano
Szwajcaria
Importer:
Valentis Polska Spółka z o.o.
ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa.
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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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