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Artrobon 60 kaps.
 

Cena: 38,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent LABORATORIUM MEDYCYNY NATURALNEJ
BONIMED

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

BONIMED ARTROBON - 60 KAPSUŁEK
WZMACNIA STAWY I KRĘGOSŁUP

Ze względu na zawartość glukozaminy oraz korzenia hakorośli preparat polecany jako uzupełnienie codziennej diety w składniki
wspomagające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania stawów obwodowych i kręgosłupa. Ekstrakt z korzenia hakorośli wspomaga
także proces trawienia.

Zalecana do spożycia dzienna porcja produktu (4 kapsułki) zawiera:

  Siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków) - 2g
  Ekstrakt z korzenia hakorośli - 500 mg

Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:

4 kapsułki (2 razy dziennie po 2 kapsułki; stosować przez okres co najmniej 6-8 tygodni).

Składniki:

Siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), ekstrakt z korzenia hakorośli, żelatyna, maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające (sole
magnezowe kwasów tłuszczowych*, dwutlenek krzemu).

*) pochodzenia naturalnego

Uwagi:

  Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu lub skorupiaki morskie, a także w okresie ciąży i laktacji, w czynnej
chorobie wrzodowej oraz w niedrożności jelit i dróg żółciowych.
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  Nie zaleca się suplementacji u dzieci.
  Ze względu na żółciopędne własności ekstraktu z korzenia hakorośli nie stosować preparatu w razie ataku kolki żółciowej.
  W przypadku kamicy żółciowej suplementację należy skonsultować z lekarzem.
  Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia
w ciągu dnia.
  Zdrowy styl życia, w tym zrównoważony sposób żywienia stanowią podstawę w zachowaniu dobrego stanu zdrowia.
  Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. poniżej 25 0C, w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.
  Chronić przed promieniami słonecznymi.

Producent: Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED, ul. Stawowa 23, 34-300 Żywiec.
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