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Artresan Efekt, kapsułki, 30 szt.
 

Cena: 41,59 zł

Opis słownikowy

Marka Artresan

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Mangan

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Artresan Efekt, kapsułki, 30 szt.

Artresan EFEKT - suplement diety zawieraj?cy sk?adniki wspomagaj?ce utrzymanie
prawid?owego stanu stawów oraz prawid?owego stanu chrz?ski stawowej, zlaecany w
okresie zmian fizjologicznych zwi?zanych z wiekiem, dla osób nara?onych na
sztywno?? stawów, kobietom w okresie menopauzy.

Skład Artresan Efekt, kapsułki, 30 szt.

ApresFlex - ekstrakt z Boswellia serrata standaryzowany na 20% AKBA, substancja

wype?niaj?ca: celuloza mikrokrystaliczna, ?el celulozowy; ?elatyna (kapsu?ka), kwas L-

askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, barwnik kapsu?ki: dwutlenek tytanu, siarczan

manganu.

Sk?adniki 1 kapsu?ka % RWS*
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ApresFlex

ekstrakt z Boswellia

serrata

standaryzowany na 20%

AKBA

100 mg ---

Witamina C 12 mg 15%

Niacyna 5,33 mg 33%

Mangan 1,22 mg 61%

*% RWS -  Referencyjna Warto?? Spo?ycia.

Informacja dla chorych na celiaki?: produkt bezglutenowy.

Sk?adniki produktu nie zawieraj? laktozy.

W?a?ciwo?ci sk?adników

Kwas bosweliowy wspiera elastyczno?? stawów.

Witamina C wspomaga organizm w produkcji kolagenu dla utrzymania chrz?stki

stawowej w dobrej kondycji.

Mangan przyczynia si? do prawid?owego tworzenia tkanki ??cznej m.in. chrz?stki

stawowej.

Informacje dodatkowe Artresan Efekt, kapsułki, 30 szt.
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Zalecane dzienne spo?ycie

Doro?li: 1 kapsu?ka popijaj?c wod?.

Stosowa? 1-3 miesi?cy. Cykl preparatu mo?na powtarza? co 2 miesi?ce.

Ostrze?enia dotycz?ce bezpiecze?stwa

Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ci??y i matek karmi?cych.

Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji.
Zrównowa?ony sposób ?ywienia i prawid?owy tryb ?ycia jest wa?ny dla
funkcjonowania organizmu cz?owieka.
Suplement diety nie mo?e by? stosowany jak substytut (zamiennik)
zró?nicowanej diety.
Przechowywa? w temperaturze pokojowej.
Chroni? od wilgoci i ?wiat?a.
Suplementy diety powinny by? przechowywane w sposób niedost?pny dla
ma?ych dzieci.

Producent

USP ZDROWIE SP.ZO.O.

Poleczki 35

Warszawa
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Galeria
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