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Artresan Optima, 90 kapsułek
 

Cena: 49,89 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Opis produktu
 

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. Jest wyjątkowym połączeniem
odpowiednich proporcji kolagenu typu II, chondroityny, imbiru, kurkumy i dzikiej róży, zestawionym z glukozaminą oraz z witaminami i
minerałami. Zawarte w preparacie składniki zapewniają ruchomość i elastyczność stawów, pomagają w utrzymaniu sprawności
stawów, szczególnie w godzinach porannych, uzupełniają kolagen w chrząstce oraz motywują organizm do zwiększenia jego produkcji
w stawach, zapewniają wysoki poziom wytrzymałości stawów. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który zapewnia
właściwe funkcjonowanie chrząstki.

Zastosowanie

w okresie zmian fizjologicznych związanych z wiekiem, osobom narażonym na sztywność stawów, przy znacznym obciążeniu stawów,
kobietom w okresie menopauzy.

Zalecane spożycie

3 kapsułki dziennie, popijając wodą. Preparat należy stosować przez okres 6-8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać
co 2 miesiące.

Składniki

siarczan glukozaminy 2 KCL #℣佐⌡⌀稀愀眀椀攀爀愀 猀欀漀爀甀瀀椀愀欀椀⌡⍃倣℣, żelatyna #℣佐⌡⌀欀愀瀀猀甁䈀欀愀⌡⍃倣℣, ekstrakt z korzenia imbiru #℣佐⌡⌀娀椀渀最攀爀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀椀猀⌡⍃倣℣, L-askorbinian
wapnia, ekstrakt z kłącza kurkumy #℣佐⌡⌀䌀甀爀挀甀洀愀 氀漀渀最愀⌡⍃倣℣, sól sodowa siarczanu chondroityny #℣佐⌡⌀稀愀眀椀攀爀愀 爀礀戀礀⌡⍃倣℣, ekstrakt z owoców dzikiej róży
#℣佐⌡⌀刀漀猀愀 挀愀渀椀渀愀⌡⍃倣℣, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu, amid kwasu
nikotynowego, kolagen typu II, tlenek cynku, siarczan manhanu. 3 kapsułki zawierają: glukozamina 1500mg #℣佐⌡⌀眀 瀀爀稀攀氀椀挀稀攀渀椀甀 渀愀 眀漀氀渀愀
glukozaminę 1184mg#℣䍐⌡⌀Ⰰ witamina C 12mg #℣佐⌡⌀㔀─⌡⍃倣℣*; niacyna 5,33mg #℣佐⌡⌀㌀㌀─⌡⍃倣℣*, cynk 5mg #℣佐⌡⌀㔀　─⌡⍃倣℣*; mangan 1,33mg #℣佐⌡⌀㘀㜀─⌡⍃倣℣; formuła MEDIflex
(kolagen typu II, siarczan chondroityny, ekstrakt z korzenia imbiru, ekstrakt z kłącza kurkumy, ekstrakt z owocu dzikiej róży) 50mg.
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*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

 Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia. Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut #℣佐⌡⌀稀愀洀椀攀渀渀椀欀⌡⍃倣℣
zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej #℣佐⌡⌀㔀ⴀ㈀㔀뀀䌀⌡⍃倣℣, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Informacja dla chorych na celiakię: nie zawiera glutenu. Nie zawiera laktozy. Może być stosowany przez chorych na cukrzycę. Może
zawierać śladowe ilości soi i mleka. Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i karmiących matek.
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