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Solgar 7 - elastyczność, ruchomość, wytrzymałość dla
komfortu stawów, 30 kapsułek
 

Cena: 150,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Poprawa elastyczności stawów już w ciągu pierwszych 7 dni stosowania. Bezglutenowy suplement diety dostępny w Aptece
Urtica. Solgar 7 w sposób efektywny wspiera ruchomość, elastyczność oraz zakres ruchu w obolałych stawach osób starszych oraz
bardzo aktywnych fizycznie. To preparat nowej generacji, który łączy w sobie aż siedem bioaktywnych składników regulacyjnych i
odżywczych. Jest niebywale skutecznym produktem Solgar, którego receptura została starannie ułożona. Jedna kapsułka dziennie
wystarcza, by poprawić kondycję stawów już w ciągu 7 dni. Jest dostępny w aptece homeopatycznej Apteka Urtica. 

Zastosowanie

uzupełnienie diety w składniki wspomagające elastyczność, ruchomość i wytrzymałość stawów.

Zalecane spożycie: dorośli

1 kapsułka dziennie, najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza.

Składniki

witamina C #℣佐⌡⌀䔀猀琀攀爀ⴀ䌀Ⰰ 䰀ⴀ愀猀欀漀爀戀椀渀椀愀渀 眀愀瀀渀椀愀⌡⍃倣℣, Boswellia #℣佐⌡⌀䈀漀猀眀攀氀氀椀愀 猀攀爀爀愀琀愀⌡⍃倣℣ #℣佐⌡⌀眀礀挀椁Ԁ最 嬁簀礀眀椀挀愀崀 ⌡⍏倣℣5-Loxin Advanced#℣䍐⌡⌀⌡⍃倣℣, otoczka kapsułki
roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza; wyciąg z kłącza ostryżu 4:1 #℣佐⌡⌀䌀甀爀挀甀洀愀 氀漀渀最愀⌡⍃倣℣, substancja wypełniająca: maltodekstryna;
standaryzowana chrząstka UC-II, wyciąg z kory wierzby białej 5:1 #℣佐⌡⌀匀愀氀椀砀 愀氀戀愀⌡⍃倣℣, wyciąg z kłącza imbiru 4:1 #℣佐⌡⌀娀椀渀最椀戀攀爀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀攀⌡⍃倣℣, substancje
przeciwzbrylajace: dwultenek krzemu, roślinny stearynian magnezu; kompleks pieprzu #℣佐⌡⌀猀瀀爀漀猀稀欀漀眀愀渀礀 瀀椀攀瀀爀稀 欀愀樀攁䐀猀欀椀 ⌡⍏倣℣Capsicum
annuum, owoce#℣䍐⌡⌀Ⰰ 䈀椀漀瀀攀爀椀渀攀 ⌡⍏倣℣wyciąg z pieprzu czarnego, Piper nigrum, owoce#℣䍐⌡⌀⸀  欀愀瀀猀甁䈀欀愀 稀愀眀椀攀爀愀㨀 眀椀琀愀洀椀渀愀 䌀 ⌡⍏倣℣Ester-C, L-askorbinian
wapnia#℣䍐⌡⌀ 　　洀最 ⌡⍏倣℣125%#℣䍐⌡⌀⨀Ⰰ 䈀漀猀眀攀氀氀椀愀 ⌡⍏倣℣Boswellia serrata#℣䍐⌡⌀ ⌡⍏倣℣wyciąg [żywica] #℣佐⌡⌀㔀ⴀ䰀漀砀椀渀 䄀搀瘀愀渀挀攀搀⌡⍃倣℣#℣䍐⌡⌀ 　　洀最Ⰰ 眀礀挀椁Ԁ最 稀 欁䈁Ԁ挀稀愀 漀猀琀爀礁簀甀 ⌡⍏倣℣Curcuma
longa#℣䍐⌡⌀ ⌡⍏倣℣4:1, ekwiwalent 200mg kłącza]#℣䍐⌡⌀ 㔀　洀最Ⰰ 猀琀愀渀搀愀爀礀稀漀眀愀渀愀 挀栀爀稁Ԁ猀琀欀愀 唀䌀ⴀ䤀䤀 ⌡⍏倣℣10mg niezdenaturowanego kolagenu typu II#℣䍐⌡⌀ 㐀　洀最Ⰰ
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wyciąg z kory wierzby białej 5:1 #℣佐⌡⌀匀愀氀椀砀 愀氀戀愀 ⌡⍏倣℣ekwiwalent 175mg kory#℣䍐⌡⌀⌡⍃倣℣ 35mg, wyciąg z kłącza imbiru 4:1 #℣佐⌡⌀娀椀渀最椀戀攀爀 漀昀昀椀挀椀渀愀氀攀⌡⍃倣℣ #℣佐⌡⌀攀欀眀椀眀愀氀攀渀琀
140mg kłącza#℣䍐⌡⌀ ㌀㔀洀最Ⰰ 欀漀洀瀀氀攀欀猀 瀀椀攀瀀爀稀甀 ⌡⍏倣℣sproszkowany pieprz kajeński #℣佐⌡⌀䌀愀瀀猀椀挀甀洀 愀渀渀甀甀洀Ⰰ 漀眀漀挀攀⌡⍃倣℣, Bioperine #℣佐⌡⌀眀礀挀椁Ԁ最 稀 瀀椀攀瀀爀稀甀
czarnego, Piper nigrum, owoce) 27mg). *RWS- Referencyjne Wartości 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 i nienasłonecznionym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci, w temperaturze
pokojowej (15-30°C), w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Produkt nie zawiera: glutenu, pszenicy, soi, drożdży, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych i barwiących.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby zażywające leki lub chore przed zażyciem preparatu powinny skonsultować się z
lekarzem.
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