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Doppelherz aktiv Na stawy COMPLEX, kapsułki, 60 szt
 

Cena: 36,38 zł

Opis słownikowy

Marka Doppelherz

Postać kapsułki

Producent Queisser

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Chondroityna, Mangan

Opis produktu
 

Opis Doppelherz aktiv Na stawy COMPLEX, kapsułki, 60 szt

Opis

Doppelherz Aktiv Na stawy COMPLEX plus nowozelandzkie małże to suplement diety w postaci Kompleksowego zestawu
podstawowych składników budulcowych chrząstki i mazi stawowej.

Składniki

Siarczan glukozaminy KCI, żelatyna, tlenek magnezu (Mg), siarczan chondroityny, zielone małże nowozelandzkie (Perna canaliculus) -
liofilizat (DER 5:1), kolagen zhydrolizowany
(z 10% HA), kwas L-askorbinowy (wit.C), a-tokoferol (wit. E), stearynian magnezu (subst. przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (subst.
wypełniająca), węglan cynku (Zn), glukonian manganu (Mn), dwutlenek tytanu (barwnik), cholecalcyferol (wit. D3), glukonian miedzi (Cu),
selenian sodu (VI Se).

 

Dzienna Dorcia (2 kapsułki) zawiera: Ilość %ZDS*
Siarczan glukozaminy 900 mg -
Siarczan chondroityny 150 mg -
Liofilizat z małży nowozelandzkich 150 mg -
  

Kolagen zhydrolizowany (w tym 10 %

100 mg -
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HA)
Witamina C 80 mg 100%
Witamina E 12 mg α-TE 100%
Witamina D 5 µg 100%
Magnez (Mg) 120 mg 32%
Cynk (Zn) 5 mg 50%
Mangan (Mn) 1 mg 50%
Miedź (Cu) 300 µg 30%
Selen (Se) 30 µg 55%

**% referencyjnej wartości odżywczej (dotyczących witamin i składników mineralnych)
 

 

Masa netto

67,2 g

Właściwości składników

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 dostarczają substancji budulcowych
do tkanki chrzęstnej.

Kolagen, kwas hialuronowy (HA), glukozamina i chondroityna to podstawowe składniki wchodzące w skład chrząstki stawowej i mazi
stawowej. Uczestniczą w wytwarzaniu proteoglikanów, ważnych składników tkanki łącznej. Uzupełnianie diety o te składniki oraz kwasy
omega-3 jest zalecane w miarę starzenia się i przy przeciążeniach stawów.

 

Specjalnie dobrany zestaw witamin i składników mineralnych wspomagających:

• wytwarzanie kolagenu (wit C), odpowiedzialnego m.in. za wytrzymałość chrząstki stawowej,

• ochronę, m.in. aparatu ruchu, przed działaniem oksydantów (wit. C i E, Se i Zn),

• funkcjonowanie tkanek łącznych (Mn, Cu) i aparatu mięśniowo-szkieletowego (kości i mięśni: Mg, wit. D).

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

 

Preparat jest zalecany dla osób, które potrzebują całościowo zadbać o aparat ruchu:

o małej aktywności fizycznej,
z przeciążeniami stawów (nadwaga, sport),
po 50 roku życia.

 

Zalecane dzienne spożycie

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.
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Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie zaleca się stosowania przy uczuleniu na małże (np. mule), w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Nie łączyć z innymi preparatami mineralnymi stosowanymi długotrwale.

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.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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