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Artresan, proszek, 30 saszetek
 

Cena: 43,48 zł

Opis słownikowy

Marka Artresan

Postać proszek

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Glukozamina, Imbir

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Artresan, proszek, 30 saszetek

Artresan w saszetce to kompozycja glukozaminy (składnik macierzy chrząstki stawowej) oraz MSM (siarka organiczna, składnik
proteogklikanów tkanki chrzęstnej) uzupełniona o zestaw składników roślinnych i mineralnych. Zawarty w preparacie imbir wspomaga
chrząstkę stawową, pomagając utrzymać prawidłową ruchomość stawów. Miedź przyczynia się do produkcji tkanki łącznej, a witamina
C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu. Suplement diety o smaku jabłkowo-limonkowym.

Skład Artresan, proszek, 30 saszetek

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.

Sk?adniki 1 saszetka % RWS*
Siarczan glukozaminy
2KCl

w tym:

1500 mg

 

1177 mg

---

 

---
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glukozamina

Metylosulfonylometan
(MSM)

600 mg ---

Ekstrakt z korzenia imbiru 50 mg ---

Witamina C 32 mg 40%

Mied? 0,15 mg 15%

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

Produkt zawiera substancj? s?odz?c?.

Działanie Artresan, proszek, 30 saszetek

Imbir wspiera chrząstkę stawowo, wspomaga utrzymać prawidłową ruchomość stawów.

Miedź wpływa na produkcję tkanki łącznej.

Witamina C wspiera produkcję kolagenu.

Dawkowanie Artresan, proszek, 30 saszetek

Dorośli: 1 saszetka dziennie.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w 1/2 szklanki letniej wody i wypić.

Informacje dodatkowe Artresan, proszek, 30 saszetek

Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczających ilości
składników odżywczych.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Chronić przed wilgocią i światłem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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