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Doppel herz aktiv na stawy kolagen x 30 kaps
 

Cena: 38,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Kompleks kolagenu 61% (z zawartością zhydrolizowanego kolagenu typu II, kwasu hialuronowego, chondroityny i glukozaminy), subst.
przeciwzbrylająca: fosforan diwapniowy, żelatyna, nośnik: stearynian magnezu, barwnik: dwutlenek tytanu.

Zawartość w 2 kapsułkach

Kompleks kolagenu - 1100 mg*
zhydrolizowany kolagen typu II - 660 mg*
kwas hialuronowy (HA) - 100 mg*
siarczan chondroityny - 200 mg*
siarczan glukozaminy - 80 mg*

* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
30 kapsułek (zawartość netto opakowania: 30 x 0,9 g)

Charakterystyka
Preparat zawiera spektrum składników odżywczych – budujących chrząstkę stawów: kolagen typu II, kwas hialuronowy (HA) oraz
chondroitynę i glukozaminę
Produkt zalecany dla osób:

uprawiających sport amatorsko lub profesjonalnie
z nadwagą (narażonych na przeciążenia stawów)
w starszym wieku, dla lepszego odżywienia tkanki chrzęstnej

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/doppel-herz-aktiv-na-stawy-kolagen-x-30-kaps.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie z posiłkiem. Dawkę dzienną można rozłożyć na 2 posiłki. Dla uzyskania odpowiedniego efektu zaleca się stosowanie
przez co najmniej 3 miesiące.

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 laktozy ani glutenu. 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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