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Arthron Complex, 90 tabletek
 

Cena: 73,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabl.

Postać tabl.

Producent UNIPHARM SP.Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

ARTHRON COMPLEX preparat wspomagający prawidłowe funkcjonowanie części chrzęstno - stawowych szkieletu kostnego. Zawiera
komplet naturalnych składników: glukozaminę, chondroitynę oraz L-cysteinę, uzupełniając codzienną dietę w elementy niezbędne do
prawidłowej budowy i działania części chrzęstno - stawowych szkieletu.

WSKAZANIA
Polecany młodzieży powyżej 15 lat, osobom dorosłym prowadzącym aktywny tryb życia oraz osobom starszym, które z racji wieku są
bardziej narażone na pierwotne zwyrodnieniowe zapalenie stawów:
jako uzupełnienie diety pokarmowej, ubogiej z przyczyn naturalnych w zawartość glukozaminy i siarczanu chonroityny - substancji
niezbędnych do zachowania prawidłowej budowy i funkcjonowania układu szkieletowego człowieka,
pomocniczo w terapii schorzeń stawów i kręgosłupa,
w celu poprawienia ruchomości stawów przy zakłóceniach przemiany materii w tkance chrzęstnej,
wspomagająco w celu regeneracji uszkodzonych stawów po kontuzji sportowej lub nadmiernym wysiłku fizycznym,
wspomagająco w rekonwalescencji po operacjach i złamaniach,
w celu zmniejszenia bólów stawowych.

DZIAŁANIE
Preparat ARTHRON COMPLEX zawiera siarczan chondroityny, chlorowodorek glukozaminy oraz MSM. Siarczan chondroityny, jest
głównym składnikiem chrząstki. Jest odpowiedzialny za jej prawidłową elastyczność i właściwości mechaniczne. Glukozamina to
aminocukier wchodzący w skład substancji podstawowej chrząstki, w sposób naturalny pobudza organizm do wytwarzania mazi
stawowej i utrzymuje ją na właściwym poziomie. MSM to związek bogaty w siarkę, która uczestniczy w procesie prawidłowego
wytwarzania kolagenu - podstawowego składnika tkanki kostnej i chrzęstnej.

SPOSÓB UŻYCIA
1-2 tabletki na dzień, należy popić wodą. Preparat polecany jest młodzieży od 15. roku życia i osobom dorosłym.
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SKŁAD
1 tabletka zawiera
Siarczan glukozaminy 500 mg
Siarczan chondroityny 300 mg
L-cysteina 100 mg

Substancje pomocnicze: fosforan diwapniowy, celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetylocelulozy, kwasy tłuszczowe,
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, hydroksypropylmetyloceluloza, dwutlenek tytanu, triacetyna, ryboflawina, karmina
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