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Artresan Optima, kapsułki, 90 szt.
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Marka Artresan

Postać kapsułki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chondroityna, Dzika róża, Glukozamina, Imbir
, Mangan

Opis produktu
 

Opis Artresan Optima, kapsułki, 90 szt.

Opis

Artresan OPTIMA to suplement diety wzmacniający chrząstkę stawową i uzupełniający poziom kolagenu.

Składniki

(w przeliczeniu na zalecaną dzienna porcję – 3 kapsułki): siarczan glukozaminy 2 KCL (zawiera skorupiaki), żelatyna, (kapsułka), ekstrakt
z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 15 mg, L-askorbinian wapnia, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) 10 mg, sól sodowa
siarczanu chondroityny 10 mg (zawiera ryby), ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) 10 mg, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego, kolagen typu II 5 mg, tlenek cynku,
siarczan manganu.

Może zawierać śladowe ilości soi i mleka.

Składniki: Ilość (3 kapsułki)/ZDS*
Glukozamina 1500 mg
(w przeliczeniu na wolną glukozaminę) (1184 mg glukozaminy)
Witamina C 12 mg (15%)
Niacyna 5,33 mg (33%)
Cynk 5 mg (50%)
Mangan 1,33 mg (67%)
Formuła MEDIflex:
   - Kolagen typu II

50 mg
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   - Chondroityna
   - Korzeń imbiru
   - Kurkuma
   - Owoc dzikiej róży

*ZDS - zalecane dzienne zapotrzebowanie.

Właściwości składników

ARTRESAN OPTIMA to rewolucyjny, optymalny dla stawów suplement diety z formułą MEDIflex, zawierający substancje wspierające
odbudowę stawów oraz składniki chroniące przed negatywnymi zmianami zachodzącymi w chrząstce stawowej.

Formuła MEDIflex to wysoko skuteczne wsparcie dla zdrowia stawów, ich prawidłowej elastyczności i ruchomości. MEDIflex jest
wyjątkowym połączeniem odpowiednich proporcji kolagenu typu I, chondroityny, imbiru, kurkumy i dzikiej róży, zestawionym z
glukozaminą w najwyższej dostępnej na rynku dawce oraz witaminami i minerałami.

Wystarczą 3 kapsułki ARTRESAN OPTIMA dziennie, aby:

zapewnić ruchomość i elastyczność stawów,
utrzymać sprawność stawów, szczególnie w godzinach porannych,
uzupełnić kolagen w chrząstce oraz zmotywować organizm do zwiększenia jego produkcji w stawach,
zapewnić wysoki poziom wytrzymałości stawów.

 

 

Zalecane dzienne spożycie

3 kapsułki na dziennie, popijając wodą.

Stosować przez 6 do 8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można przyjmować co 2 miesiące.

 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

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

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
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