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Artresan stawy NOWOŚĆ 30 saszetek
 

cena: 57,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 30 sztuk

Postać Saszetki

Producent USP

Rejestracja suplement diety

Substancja
czynna

glukozamina

Zastosowanie stawy

Opis produktu
 

Opis:

Artresan w saszetce to kompozycja dwóch istotnych składników budulcowych chrząstki stawowej: glukozaminy (składnik macierzy
chrząstki stawowej) oraz MSM (siarka organiczna, składnik proteoglikanów tkanki chrzęstnej) uzupełniona o zestaw składników
roślinnych i mineralnych. Aktywne składniki Artresanu wspomagają chrząstkę stawową: pomagają utrzymać prawidłowa ruchomość
stawów (imbir), przyczyniają się do produkcji tkanki łącznej (miedź) oraz wspomagają organizm do produkcji kolagenu (wit.C).
Smak jabłkowo-limonkowy

Działanie

Saszetka dziennie wystarczy, aby:

  wspierać prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej

  wspomóc utrzymanie prawidłowej ruchomości stawów

  wspierać organizm w produkcji kolagenu

  dostarczyć glukozamine (składnik macierzy chrząstki stawowej) i MSM (źródło dobrze przyswajalnej siarki)

Skład

Zalecana dzienna porcja (1 saszetka) zawiera:

SIARCZAN GLUKOZAMINY 2KCl - 1500 mg
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 w tym glukozamina - 1177 mg

Metylosulfonylometan (MSM) - 600 mg

Ekstrakt z korzenia imbiru - 50 mg

Witamina C - 32 mg (40%)

Miedź - 0,15 mg (15%)

* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

MSM (metylosulfonylometan) to źródło dobrze przyswajalnej siarki stanowiącej istotny składnik tkanki chrzęstnej. Siarka to trzeci
pierwiastek pod względem zawartości w ludzkim organizmie, magazynowany w kościach oraz mięśniach.

Składniki: siarczan glukozaminy 2KCl (zawiera skorupiaki), metylosulfonylometan, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, inulina,
aromat jabłkowy, ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale), aromat limonkowy, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, L-
askrobinian wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, siarczan miedzi (II), barwnik: ryboflawiny.

Artresan suplement diety zawiera substancje słodzącą.

Sposób przechowywania
15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: EFFERTA

Pozwolenie: GIS 01/19

Zalecana do spożycia dzienna porcja

1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ½ szklanki letniej wody i wypić.

Uwagi do stosowania

  Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

  Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

  Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących.

  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

  Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczajacą ilość
składników odżywczych.
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