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ARTHRON COMPLEX, 60 tabletek
 

Cena: 44,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHARM INC.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Arthron Complex - suplement diety, zawierający połączenie glukozaminy, chondroityny i L-cysteiny, czyli składników, które są
elementami chrząstek stawowych. Produkt przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
siarczan glukozaminy 2 KCI (ze skorupiaków), sól sodowa siarczanu chondroityny, chlorowodorek L-cysteiny, substancja wypełniająca -
celuloza, stabilizator - poliwinylopolipirolidon, substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, dekstroza,
substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja glazurująca - alkohol poliwinylowy, substancja
przeciwzbrylająca - dwutlenek krzemu, barwnik - dwutlenek tytanu, substancja glazurująca - glikol polietylenowy, substancja
przeciwzbrylająca - talk, barwniki - tlenki i wodorotlenki żelaza, maltodekstryna.

Właściwości składników
Chondroityna i glukozamina to składniki chrząstki stawowej, naturalnie występują w ludzkim organizmie.
Właściwości mechaniczne i elastyczność chrząstki zależą od zawartości chondroityny.
Glukozamina bierze udział m.in. w wytwarzaniu mazi stawowej.
L-cysteina jest rodzajem siarkowego aminokwasu, który jest elementem glukozaminoglikanów i kwasu chondroitynosiarkowego, czyli
składników budulcowych dla tkanki łącznej i chrzęstenj.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2-3 tabletki dziennie z odpowiednią ilością wody.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie zaleca się stosowania suplementu diety w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
Preparat jest suplementem diety, nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Przechowywać w suchym miejscu. Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
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