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SwissMedicus Arthrorevital Complex x 90 kaps
 

Cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 90 kaps

Postać Kapsułki

Producent HERBAMEDICUS

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Skład jednej kapsułki:
biała kapsułka - poranna: siarczan glukozaminy (558mg; wolna glukozamina 470 mg*), jadalny hydrolizat żelatyny (5 mg*), skrzyp polny
(5 mg*), poziewnik pstry (5 mg*), rdest ptasi (3mg*), podagrycznik pospolity (3mg*), tarczyca bajkalska (3mg*), jeżówka purpurowa
(3mg*), miłorząb dwuklapowy (3 mg*), korzeń żeń-szenia (3mg*), owoc czarnej jagody (3mg*), ostropest plamisty (3mg*), wierzbownica
(3mg*), kapsułka (jadalna żelatyna).
zielona kapsułka: - wieczorna: siarczan glukozaminy (342 mg; wolna glukozamina 288 mg*), siarczan chondroityny (253mg*), jadalny
hydrolizat żelatyny (5mg*), kapsułka (jadalna żelatyna).
* brak referencyjnej wartości spożycia

Masa netto
90 kapsułek: 62,6 g

Charakterystyka
Suplement diety Arthrorevital zawiera glukozaminę i chondroitynę oraz kompleks ekstraktów ziołowych z 11 rodzajów ziół.

Glukozamina i chondroityna są elementami strukturalnymi tkanki chrzęstnej, więzadeł i ścięgien

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Preparat nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet ciężarnych lub karmiących.

Stosowanie
1 kapsułka biała poranna i 1 kapsułka zielona wieczorna.

Przechowywanie
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i chłodem. Preparat powinien być przechowywany w
sposób niedostępny dla małych dzieci.
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Producent
Herbamedicus GmbH, 8027 Zurich Switzerland.
Wyłączny dystrybutor:
Herbamedicus Sp. z o.o., Kazimierza Wielkiego 3, 95-080 Tuszyn

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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