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Olimp glucosamine gold 1000 x 60 kaps
 

Cena: 34,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 kaps

Postać Kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
siarczan glukozaminy 2 KCl (ze skorupiaków), kwas L-askorbinowy (wit.C), substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna,
substancja przeciwzbrylająca - stearynian magnezu, kapsułka (składnik otoczki - żelatyna , barwnik: E 171)

Zawartość w 2 kapsułkach

Siarczan glukozaminy 2 KCl - 1900 mg*, w tym:
Glukozamina - 796 mg*

Witamina C -60 mg (75% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych
* brak referencyjnej wartości spożywczej

Masa netto
60 kapsułek: 69g
Masa 1 kapsułki: 1150 mg

Charakterystyka
GOLD GLUCOSAMINE 1000® - suplement diety w kapsułkach zawierający siarczan glukozaminy i witaminę C - substancje ważne dla
prawidłowej budowy tkanki chrzęstno – stawowej.

Przeznaczenie: dla osób dążących do utrzymania prawidłowego funkcjonowania elementów narządu ruchu, takich jak chrząstka
stawowa i kości, polecany w szczególności dla osób aktywnych fizycznie, obciążonych wysiłkiem fizycznym oraz osób
starszych.

Przeciwwskazania
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W przypadku cukrzycy, w okresie ciąży i karmienia piersią, dzieci i młodzieży, osób z upośledzoną tolerancją glukozy, ryzykiem chorób
układu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu należy skonsultować z
lekarzem. Zawiera składnik pochodzący ze skorupiaków. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze
składników produktu.

Stosowanie
2 kapsułki dziennie podczas posiłku. Wskazane jest stosowanie kilkutygodniowe (6-8 tygodni).

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica

Ważne informacje
Zawiera składnik pochodzący ze skorupiaków.

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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