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Artrobon 120 kaps.
 

Cena: 61,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 120 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

ARTROBON

suplement diety

120 KAPSUŁEK

Preparat pochodzenia naturalnego, polecany jako uzupełnienie codziennej diety w składniki wspomagające utrzymanie
prawidłowego funkcjonowania stawów obwodowych i kręgosłupa.

Polecany jest szczególnie dla ludzi aktywnych, starszych i kobiet w okresie menopauzy.

składniki aktywne:

1. Glukozamina: odgrywa ważną rolę przy ochronie i regeneracji stawów: zwiększa zdolności regeneracyjne chrząstki stawowej, działa
przeciwbólowo i przeciwzapalnie, w odróżnieniu od niesterydowych leków przeciwzapalnych jest dobrze tolerowana przez organizm
ludzki.

2. Korzeń hakorośli: roślina zwana też czarcim pazurem korzystnie działa w chorobach reumatycznych i zwyrodnieniowych stawów,
bólach kręgosłupa i pleców spowodowanych zmianami degeneracyjnymi chrząstek

Skład

Składniki: siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), ekstrakt z korzenia hakorośli, żelatyna, substancja wypełniająca
(maltodekstryna), substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, dwutlenek krzemu).

4 kapsułki zawierają: siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków) 2g , ekstrakt z korzenia hakorośli 500mg.
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Dawkowanie

Zalecane spożycie: spożywać 2 razy dziennie po 2 kapsułki. Zaleca się stosować przez okres co najmniej 6-8 tygodni.

Przeciwwskazania:

nie stosować u osób uczulonych na składniki preparatu oraz skorupiaki morskie, a także w okresie ciąży i laktacji. Nie zaleca się
stosowania preparatu u dzieci. W przypadku kamicy żółciowej, czynnej choroby wrzodowej stosowanie preparatu należy skonsultować z
lekarzem.

Ważne wskazówki:

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych
dzieci.

Chronić przed promieniami słonecznymi.

Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.

Producent:

Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED

Stawowa 23

34-300 Żywiec
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