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Glukozamina plus x 180 kaps
 

Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 180 tabl

Postać Tabletki

Producent LABORATORIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Siarczan glukozaminy 2KCl, substancja wiążąca – celuloza, substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
kwas L-askorbinowy (witamina C), substancja przeciwzbrylająca – dwutlenek krzemu, substancja glazurująca – glikol polietylenowy,
barwnik-dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca – talk, substancja wiążąca – polidekstroza, substancja glazurująca –
hydroksypropylometyloceluloza

3 tabletki zawierają:
siarczan glukozaminy 2 KCI 1500 mg* (w tym 900 mg wolnej glukozaminy)
witamina C 36 mg (45%RWS)
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
162 g
masa tabletki: 900 mg

Charakterystyka
Jest to suplement diety uzupełniający dietę w glukozaminę, która wchodzi w skład chrząstki stawowej i innych tkanek łącznych oraz
witaminę C. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki
stawowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

Stosowanie
1 tabletka trzy razy dziennie przed posiłkiem popijając szklanką wody.
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Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Producent
Laboratoria Natury Sp.zo.o.
ul. Zawieprzycka 8D
20-228 Lublin

Ważne informacje
Produkt może zawierać skorupiaki.

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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