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Artrocol 60 kaps.
 

Cena: 20,88 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent ZAKŁADY FARM. COLFARM

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Artrocol, 60 kapsułek

Artrocol to innowacyjny suplement diety o nowoczesnym składzie. Zawiera siarczan glukozaminy, Osteol, siarczan chondroityny,
witaminy C i E, wyciąg z imbiru oraz cynk. Glukozamina i chondroityna występują w organizmie, uczestnicząc w procesie tworzenia się
chrząstki stawowej i syntezie kolagenu występującego w chrząstkach, ścięgnach i więzadłach. Cynk oraz witaminy C i E przyczyniają się
do ochrony składników komórek przed uszkodzeniem oksydacyjnym. Witamina C korzystnie wpływa na tworzenie kolagenu, układ
odpornościowy oraz zmniejsza zmęczenie. Cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu kości i funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

Zastosowanie: uzupełnienie diety w składniki zawarte w preparacie.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 2 razy dziennie.

Składniki: siarczan glukozaminy, Osteol: bioaktywne białka mleka, kwas l-askorbinowy, siarczan chondroityny, mleczan cynku, wyciąg z
imbiru, witamina E, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu, skrobia kukurydziana. Skład kapsułki: żelatyna wieprzowa, dwutlenek tytanu
(barwnik).

1 kapsułka zawiera: siarczan glukozaminy 633,6mg, osteol 50mg, siarczan chondroityny 30mg, witamina C 40mg (50%)*, wyciąg z
imbiru 10mg (w przeliczeniu na suszony imbir 100mg), witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 6mg (50%)*, cynk 5mg (50%)*.

2 kapsułki zawierają: siarczan glukozaminy 1267,2mg, osteol 100mg, siarczan chondroityny 60mg, witamina C 80mg (100%)*, wyciąg z
imbiru 20mg (w przeliczeniu na suszony imbir 200mg), witamina E (ekwiwalent alfa-tokoferolu) 12mg (100%)*, cynk 10mg (100%)*.

*RWS - Referencyjna wartość spożycia.

Ważne wskazówki:
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
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Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.
Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec.
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