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Tendoxan na ścięgna x 30 kaps
 

Cena: 58,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SEQUOIA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
TendoComplex (mukopolisacharydy, hydrolizowany kolagen typu I, kwas L-askorbinowy - witamina C), skrobia kukurydziana
modyfikowana fizycznie; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca: talk,
digilicynian manganu (mangan).
Otoczka kapsułki: żelatyna, barwnik: dwutlenek tytanu.

1 kapsułka zawiera:
TendoComplex - 290 mg*, w tym:

mukopolisacharydy - 220 mg*
hydrolizowany kolagen typu I - 40 mg*
Witamina C - 30 mg (38% RWS)

Wartość odżywcza w 1 kapsułce:
Wartość energetyczna: 5,3 kJ (1,3 kcal)
Tłuszcz 0,02 g, w tym:
kwasy tłuszczowe nasycone 0,02g
Węglowodany 0,13g, w tym:
cukry 0g
Błonnik 0g
Białko 0,17g
Sól 0,02g
Mangan 0,6 mg (30 % RWS)

* brak referencyjnej wartości spożycia
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
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Masa netto
Zawartość: 30 kapsułek

Charakterystyka
Preparat zawiera składniki, z których zbudowane są ścięgna i więzadła: mukopolisacharydy, kolagen typu I oraz witaminę C i mangan.
Preparat polecany szczególnie:

w profilaktyce uszkodzeń ścięgien i więzadeł
wspomagająco przy kontuzjach ścięgien i więzadeł w celu skrócenia czasu rekonwalescencji
dla osób powracających do funkcjonowania po długotrwałym bezruchu (np. po zdjęciu opatrunku gipsowego)
dla osób aktywnych fizycznie

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia i dorosłych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1-2 kapsułki dziennie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 2 kapsułki.
Dzieci poniżej 12 roku życia: 1 kapsułka.
Kapsułkę należy połknąć i popić wodą. Dzieci oraz dorośli w przypadku problemów z połykaniem: kapsułkę należy otworzyć i wysypać jej
zawartość do spożywanego pokarmu.

Producent
Sequoia Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 Warszawa

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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