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Doppel herz aktiv na stawy MAX x 30 tabl
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
chlorowodorek glukozaminy (z krewetek lub krabów), kwas L-askorbinowy (wit. C), substancje wypełniające: poliwinylopirolidon i celuloza,
subst. przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, subst. glazurująca: hydroksypropyloceluloza, subst. wypełniająca: sól sodowa
karboksymetylocelulozy usieciowana, subst. przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, subst. glazurująca:
hydroksypropylometyloceluloza, cholekalcyferol (wit. D3), octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E), subst. przeciwzbrylająca: talk, barwnik:
dwutlenek tytanu, subst. przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, fitomenadion (wit. K).

    Dzienna Porcja (=1 Tabletka)   Składniki Ilość (%RWS)

glukozaminy chlorowodorek 1200 mg
witamina D 20 μg (400%)
witamina K 40 μg (53%)
witamina E 3 mg (25%)
witamina C 80 mg (100%)

RWS - Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
30 tabletek (brak masy netto na opakowaniu)

Charakterystyka

Produkt jest zalecany dla osób pragnących zadbać o stawy, ścięgna i kości: przy braku aktywności ruchowej lub nadwadze,
uprawianiu sportu, w starszym wieku
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Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy. Produkt bezglutenowy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią ani u dzieci.

Stosowanie
1 tabletka dziennie po posiłku; tabletkę można dzielić. Dla ułatwienia połknięcia zaleca się stosowanie razem z łyżką jogurtu; popić
wystarczającą ilością płynu. Dla uzyskania odpowiedniego efektu stosować co najmniej 3 miesiące. Preparat można stosować
długotrwale.

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25°C.

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

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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