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SOLGAR 7, 30 kapsułek
 

Cena: 95,48 zł

Opis słownikowy

Marka Solgar

Postać kapsułki

Producent Solgar

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Informacje podstawowe SOLGAR 7, 30 kapsułek

Solgar 7 – dla komfortu stawów.

Suplement diety łączy:

korzeń kurkumy, który pomaga utrzymać zdrowe stawy i kości, wyciąg z boswelli wspierający zdrowie kości i stawów, a przy
odpowiedniej porcji również ich elastyczność i utrzymanie w komforcie,
Ester-C® – opatentowaną, szybko wchłaniającą się formę witaminy C wspomagającą tworzenie kolagenu niezbędnego do
prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości a tym samym ich wytrzymałości oraz
UC-II – formę kolagenu występującą w stawach, wpływającą na poprawę ogólnej ruchomości stawów po 90 dniach
stosowania*.

Większa mobilność, to możliwość wykonywania czynności, które kochasz.

W sumie preparat zawiera 7 bioaktywnych składników. Receptura została bowiem wzbogacona o wyciąg z kłącza ostryżu, kory wierzby
białej, imbiru i kompleks pieprzu.

Przekonaj się sam!

*J Int Soc Sports Nutr. 2013; 10: 48.
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Skład SOLGAR 7, 30 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia (1 kapsułka) zawiera:

Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia) – 100 mg (125% RWS*)

Boswellia (Boswellia serrata) (Wyciąg (żywica) (5-Loxin® Advanced) – 100 mg

Wyciąg z kłącza ostryżu (Curcuma longa (4:1, ekwiwalent 200 mg kłącza)) – 50 mg

Standaryzowana chrząstka UC-II® (10 mg niezdenaturowanego kolagenu typu II) – 40 mg

Wyciąg z kory wierzby białej 5:1 (Salix alba (ekwiwalent 175 mg kory)) – 35 mg

Wyciąg z kłącza imbiru 4:1 (Zingiber officinale (ekwiwalent 140 mg kłącza)) – 35 mg

Kompleks pieprzu (Sproszkowany pieprz kajeński (Capsicum annuum, owoce), Bioperine® (wyciąg z pieprzu czarnego, Piper nigrum,
owoce)) – 27 mg

*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

Składniki:
Witamina C (Ester-C®, L-askorbinian wapnia), Boswellia (Boswellia serrata) (Wyciąg (żywica) (5-Loxin® Advanced), substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; Wyciąg z kłącza ostryżu 4:1 (Curcuma longa), Standaryzowana chrząstka UC-II® (10 mg
niezdenaturowanego kolagenu typu II), Wyciąg z kory wierzby białej 5:1 (Salix alba), Wyciąg z kłącza imbiru 4:1 (Zingiber officinale),
Kompleks pieprzu (sproszkowany pieprz kajeński (Capsicum annuum, owoce), Bioperine® (wyciąg z pieprzu czarnego, Piper nigrum,
owoce)), substancja wypełniająca: chlorek potasu, substancje przeciwzbrylające: sole
magnezowe (roślinnych) kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

Dawkowanie SOLGAR 7, 30 kapsułek

Porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia: osoby dorosłe jedna (1) kapsułka dziennie, najlepiej w trakcie posiłku lub według wskazań
lekarza. Nie przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie jest substytutem zróżnicowanej diety.
Zrównoważona dieta oraz zdrowy tryb życia są ważne.

Przeciwwskazania SOLGAR 7, 30 kapsułek

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore powinny przed zażyciem skonsultować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe SOLGAR 7, 30 kapsułek

Produkt bezglutenowy.
Nie zawiera: pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji przedłużających trwałość,
aromatów i barwników.
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