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Olimp Arthroblock Forte 60 kaps.
 

Cena: 47,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent OLIMP LABORATORIES

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Olimp, Arthroblock Forte, 60 kapsułek

Olimp Arthroblock Forte to suplement diety zawierający kompleks składników, takich jak imbir i ekstrakt z Boswelia serrata, które
korzystnie wpływają na funkcjonowanie stawów. W skład kompleksu wchodzi również glukozamina i witamina C, która pomaga w
prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości oraz mangan, który przyczynia się
do utrzymania zdrowych kości oraz prawidłowego tworzenia tkanek łącznych.

Zastosowanie: suplementacja diety w składniki aktywne preparatu.

Zalecane spożycie: 1 kapsułka 1-2 razy dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i
w razie potrzeby ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.

Składniki: siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), siarczan chondroityny, ekstrakt Boswellia serrata, ekstrakt imbiru (Zingiber
officinale L.), kwas L-askorbinowy (witamina C), hialuronian sodu, diglicynian manganu (chelat aminokwasowy manganu Albion),
substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, kapsułka
(żelatyna – składnik otoczki, barwnik: E171).

1 kapsułka zawiera: siarczan glukozaminy 2KCl 500mg, w tym siarczan glukozaminy 375mg; siarczan chondroityny 100mg; kwas
hialuronowy 25mg; ekstrakt Boswellia serrata (60% kwasu bosweliowego) 50mg; ekstrakt z imbiru (5% gingeroli) 50mg, witamina C
30mg (37,5%)*, mangan (z chelatu aminokwasowego Albinion) 1mg (50%)*.

2 kapsułki zawierają: siarczan glukozaminy 2KCl 1000mg, w tym siarczan glukozaminy 750mg; siarczan chondroityny 200mg; kwas
hialuronowy 50mg; ekstrakt Boswellia serrata (60% kwasu bosweliowego) 100mg; ekstrakt z imbiru (5% gingeroli) 100mg, witamina C
60mg (75%)*, mangan (z chelatu aminokwasowego Albinion) 2mg (100%)*.

*RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W przypadku cukrzycy, w okresie ciąży i karmienia piersią,
dzieci i młodzieży, osób z upośledzoną tolerancją glukozy, ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku
stosowania leków przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu należy skonsultować z lekarzem.

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 (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Preparat zawiera składniki pochodzące ze skorupiaków.

Producent:
Olimp Laboratories Sp. z o.o.,
Nagawczyna 109C,
39-200 Dębica.
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