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Hyalutidin HC Aktiv syrop 1000 ml (2 x 500 ml)
 

Cena: 689,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 x 500 ml

Postać Syropy

Producent ZDROWE STAWY

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Składniki w zalecanej dziennej porcji do spożycia, tj. 30 ml.
Roztwór farmakologiczny czystej wody z hialuron- chondroityn- kompleksem (HCK), substancja czynna w tym HCK 450 mg. Cukier
inwertowany pełni funkcje konserwatora. Witamina E w postaci octanu DL-alfa tokoferolu - 0, 015 g. (zalecana dzienna ilość wg UE)
Substancja konserwująca - sorbinian potasu (E202)

Wartości odżywcze (w 30ml):
Wartość energetyczna - 246 kJ/58,5 kcal
Białka - 0,0 g
Węglowodany - 13,0 g
Tłuszcze - 0,0 g
Witamina E w postaci octanu DL-alfa tokoferolu - 0,015g (125 %RWS)
Hyaluron-Chondroitin-Complex (HCK) - 450,0 mg*
* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
Objętość netto: 2 x 500 ml

Charakterystyka
Suplement Hyalutidin HC Aktiv występuje w postaci smacznego, łatwego w zastosowaniu płynu do picia. Zawiera kompleks HCK który
stanowi połączenie kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny. Te dwa podstawowe składniki płynu uzupełniają naturalne zasoby
mazi stawowej (kwasu hialuronowego i choondroityny) w organizmie.
Hyalutidin HC Aktiv przeznaczony dla osób:

u których z wiekiem zmniejsza się zawartość mazi stawowej ( kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny)
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w trakcie rehabilitacji
po urazach aparatu ruchu
narażonych na nadmierne przeciążenia stawów
podejmujących intensywny wysiłek fizyczny
aktywnie uprawiających sporty
profesjonalnych sportowców

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
30 ml dziennie.
Przed spożyciem butelkę należy wstrząsnąć! Zaleca się stosować przez minumim 30 dni

Przechowywanie
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25 °C w suchym i zacienionym miejscu. Opakowanie
należy szczelnie zamykać. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

Producent
Producent: 
GRAMME –REVIT GmbH
Im Oberdorf 10
99428 Niederzimmern
Niemcy.
Dystrybutor:
Zdrowe Stawy Sp. z o.o.
ul. B. Burschego 3/312
43-100 Tychy, Polska

Ważne informacje
Uwaga dla diabetyków: produkt zawiera cukier, 30 ml preparatu odpowiada 1,3 WW (wymiennikom węglowodanowym).

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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