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Artresan Optima 1 a Day Suplement diety 30 tabletek
 

Cena: 65,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
wspomaga chrząstkę stawową*,wspiera organizm w produkcji kolagenu*,zawiera unikalną formułę Mediflex,największa ilość
glukozaminy,wystarczy 1 tabletka dziennie,*witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu który wspiera właściwe
funkcjonowanie chrząstki,wśród suplementów diety

Składniki
Składniki (w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję - 1 tabletka):, siarczan glukozaminy 2KCL (zawiera <span style='text-decoration:
underline;'>skorupiaki</span>), substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel celulozowy, substancje przeciwzbrylające:
dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, L-askorbinian wapnia, ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 15 mg,
sól sodowa siarczanu chondroityny 10 mg, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) 10 mg, ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa
canina) 10 mg, tlenek cynku, amid kwasu nikotynowego, kolagen typu II 5 mg, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza,
siarczan manganu, sybstancja glazurująca: wosk Carnauba

Wartości odżywcze 1 tabletka zawiera:
Składniki: Ilość (%ZDS)*
Siarczan glukozaminy 1500 mg
Witamina C 12 mg (15%)
Niacyna 5,33 mg (33%)
Cynk 5 mg (50%)
Mangan 1,33 mg (67%)
Kolagen typu II
Siarczan chondroityny
Ekstrakt z korzenia imbiru 50 mg
Ekstrakt z kłącza kurkumy
Ekstrakt z owocu dzikiej róży
* % realizacji Zalecanego Dziennego Spożycia
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Stosowanie
Sposób użycia:
Spożywać 1 tabletkę dziennie, popijając wodą. Stosować przez 6 do 8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać co 2
miesiące.

Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze
15-25°C,

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje:
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i
stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.
Informacja dla chorych na celiakię: produkt bezglutenowy.
Składniki produktu nie zawierają laktozy.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Artresan Optima 1aDay to suplement diety z formułą MEDIflex oraz glukozaminą, niacyną, cynkiem i manganem.

Formuła MEDIflex jest wyjątkowym połączenie odpowiednich proporcji kolagenu typu II, chondroityny, imbiru, kurkumy i dzikiej róży.

Dzika róża to roślina, która pomaga w utrzymaniu prawidłowej mobilności stawów. Natomiast witamina C pełni rolę w prawidłowej
produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Mangan pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek
łącznych.

Ostrzeżenia
Preparat nie jest zalecany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.
Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Artresan Optima 1aDay należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed światłem.
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