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Doppel herz aktiv na stawy forte x 60 kaps
 

Cena: 35,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy (57%) ze skorupiaków, żelatyna, siarczan chondroityny (8%), kwas L-askorbinowy (wit. C), subst. przeciwzbrylająca:
stearynian magnezu, glukonian miedzi (Cu)

Zawartość w 2 kapsułkach

Siarczan glukozaminy - 1400 mg*
Siarczan chondroityny - 200 mg*
Witamina C - 80 mg (100% RWS)
Miedź - 400 µg (40% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek (zawartość netto opakowania: 60 x 1,22 g)

Charakterystyka
Glukozamina i chondroityna to podstawowe składniki wchodzące w skład chrząstki stawowej, więzadeł i mazi stawowej.
Stosowanie preparatu jest zalecane:

przy braku aktywności ruchowej (np. siedząca praca)
przy przeciążeniu stawów (nadwaga, sport, intensywna praca)
po menopauzie i w starszym wieku

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Należy zasięgnąć porady lekarza przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie po posiłku; porcję można podzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Dla uzyskania odpowiedniego
efektu stosować co najmniej 2–3 miesiące. Po miesięcznej przerwie można stosować ponownie.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
Queisser Pharma GmbH&Co KG
Export Department
Schleswiger Strasse 74
24941 Flensburg
Niemcy

Ważne informacje
Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę

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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