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Doppelherz aktiv Na stawy Complex 60 kapsułek
 

cena: 38,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent Dopelherz

Rejestracja suplement diety

Zastosowanie stawy

Opis produktu
 

Działanie

Unikalny kompleks lipidowy z nowozelandzkich małży zielonych zawiera wiele cennych składników odżywczych, w tym różnorodne
lipidy, kwasy tłuszczowe omega-3, kolagen, kwas hialuronowy, glukozaminę i chondroitynę, które odżywiają i budują tkankę chrzęstną.

Kolagen, kwas hialuronowy, glukozamina i chondroityna to podstawowe składniki wchodzące w skład chrząstki stawowej i mazi
stawowej. Uczestniczą w wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki łącznej. Występują one w organizmie głównie w
chrząstce stawowej, mazi stawowej, więzadłach i ścięgnach. Ich właściwości odpowiadają w dużej mierze za sprężystość i
wytrzymałość chrząstki stawowej Uzupełnianie diety o te składniki oraz kwasy omega-3 jest szczególnie zalecane w miarę starzenia się
oraz przy przeciążeniach stawów.

Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu, głównego składnika odpowiedzialnego za wytrzymałość chrząstki stawowej. Razem z
witaminą E, selenem i cynkiem chronią tkanki organizmu przed działaniem wolnych rodników. Miedź i mangan przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania tkanek łącznych (w tym tkanki chrzęstnej) a witamina D i magnez pomagają w zachowaniu zdrowia
aparatu mięśniowo-szkieletowego.

Zalecana do spożycia dzienna porcja

Stosować 2 kapsułki dziennie po posiłku; porcję można podzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Dla uzyskania
odpowiedniego efektu stosować co najmniej 2-3 miesiące.

Skład

Siarczan glukozaminy KCl, żelatyna, tlenek magnezu (Mg), siarczan chondroityny,zielone małże nowozelandzkie - liofilizat (DER 5:1),
kolagen zhydrolizowany (z 10% HA), kwas L-askorbinowy (wit.C), α-tokoferol (wit. E), subst. przeciwzbrylająca: stearynian magnezu,
subst. wypełniająca: dwutlenek krzemu, węglan cynku (Zn), glukonian manganu (Mn), barwnik: dwutlenek tytanu, cholekalcyferol (wit.
D3), glukonian miedzi (Cu), selenian sodu (VI Se). Nie zawiera glutenu ani laktozy. Preparat może być stosowany przez osoby chore na
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 cukrzycę. Zawartość netto opakowania: 60 x 1,12 g.

Dzienna porcja (2 kapsułki) zawiera:

Siarczan glukozaminy - 900 mg

Siarczan chondroityny - 150 mg

Liofilizat z małży nowozelandzkich (Perna canaliculus) - odpowiednik 750 mg małży - 150 mg

Kolagen zhydrolizowany (w tym 10 % kwasu hialuronowego) - 100 mg

Witamina C - 80 mg

Witamina E - 12 mg α-TE

Witamina D - 5 µg

Magnez (Mg) - 120 mg

Cynk (Zn) - 5 mg

Mangan (Mn) - 1 mg

Miedź (Cu) - 300 µg

Selen (Se) - 30 µg

Uwagi do stosowania

Nie należy przekraczać zalecanej porcji dziennej; nie łączyć z innymi preparatami mineralnymi stosowanymi długotrwale.

Funkcjonowaniu stawów sprzyja zdrowy tryb życia, w tym ruch oraz zrównoważona dieta.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (w zastępstwie) zróżnicowanej diety.

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: GIS 12/13
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