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Zdrowe kolana x 60 tabl
 

Cena: 55,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 tabl

Postać Tabletki

Producent GARDENPHARM

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Ekstrakt z korzenia czarciego pazura (Harpagophytum procumbens) DER 4: 1, ekstrakt z kory wierzby białej (Salix alba L.) DER 4: 1,
hydrolizat kolagenu, skrobia ziemniaczana, kwas hialuronowy, kwas L-askorbinowy (witamina C), ekstrakt z kłącza imbiru (Zingiber
officinale Roscoe) (zawartość gingeroli: 5%) DER 15:1, MSM - metylosulfonylometan, natywny kolagen typu II; substancja wypełniająca:
celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana; substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych.

Substancje czynne Dzienna porcja (2 tabl.) % RWS*
Ekstrakt z korzenia czarciego pazura 500 mg -
Ekstrakt z kory wierzby białej 300 mg -
Kolagen + MSM kompeks, w tym:
    *Hydrolizat kolagenu
    *MSM- metylosulfonylometan
    *Natywny kolagen typu II

115 mg
100 mg
10 mg
5 mg

-
-
-
-

Kwas hialuronowy 28 mg -
Witamina C 20 mg 25%
Ekstrakt z kłącza imbiru lekarskiego, w tym:
    * gingerole

12 mg
0,6 mg

-
-

* Referencyjna Wartość Spożycia

Masa netto
Zawartość w opakowaniu: 60 tabletek
Masa netto: 45 g
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Charakterystyka
Preparat polecany jest dla osób chcących zadbać o stawy i układ ruchu. Składniki zawarte w preparacie Zdrowe Kolana pomogą
utrzymać ruchomość i elastyczność stawów, odzyskać dawną sprawność oraz uniknąć porannego sztywnienia kończyn.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się stosować u dzieci, chorych na astmę, osób z chorobą wrzodową
żołądka i dwunastnicy.

Stosowanie
2 tabletki dziennie po posiłku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Producent
GardenPharm Sp. z o.o.,
ul. Staromiejska 8/12,
26-600 Radom

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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

