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Doppelherz Aktiv, Na Stawy, 30 kapsułek
 

Cena: 25,52 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Zastosowanie
Stawy, więzadła i ścięgna są codziennie narażone na ogromne obciążenia. Starzenie się organizmu, siedząca praca, nadwaga,
nadmierne obciążenie (sport, ciężka praca) dodatkowo negatywnie oddziaływają na pracę stawów. Z kolei umiarkowany, regularny
wysiłek fizyczny i zdrowa dieta wpływają korzystnie na funkcjonowanie stawów i jakość życia w każdym wieku.

Działanie
Chrząstkę stawową tworzy sieć włókien kolagenowych i innych substancji odpornych na ogromne obciążenia, do których dochodzi
podczas ruchu. Przy przeciążeniu stawów i w miarę starzenia się organizmu dochodzi do zmniejszenia syntezy niektórych składników
budulcowych stawów, co wpływa na funkcjonowanie chrząstki stawowej i wytwarzanie mazi stawowej. Odpowiednia ilość mazi
stawowej zapewnia prawidłowe „smarowanie” stawów, co sprzyja prowadzeniu normalnego, aktywnego trybu życia.

Glukozamina i chondroityna to aminocukry - składniki budulcowe tkanki chrzęstnej - wchodzące w skład chrząstki stawowej, więzadeł i
mazi stawowej. Glukozamina jest bardzo dobrze wchłaniana w przewodzie pokarmowym i dalej aktywnie wiązana przez tkankę
chrzęstną. Główne miejsca jej gromadzenia w organizmie to: stawy kolanowe, łokciowe i biodrowe oraz chrząstki międzykręgowe.

Imbir wspomaga pracę stawów i wykazuje działanie antyoksydacyjne oraz wspomagające układ odpornościowy.

Witamina C umożliwia prawidłowe wytwarzanie kolagenu m.in. w tkance chrzęstnej.

Mangan i selen chronią tkanki przed działaniem wolnych rodników. Dodatkowo mangan jest mikroelementem niezbędnym dla
utrzymania prawidłowej struktury kości.

Dzienna Porcja (2 kapsułki)
Składniki - Ilość (%RWS)
glukozamina (siarczan) - 1000 mg
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chondroityna (siarczan) - 520 mg
imbir (wyciąg) - 100 mg
Witamina C - 40 mg (50%)
mangan - 1,6 mg (80%)
selen - 40 µg (73%)

Sposób użycia:
2 kapsułki dziennie po posiłku; porcję można dzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Stosować przez co najmniej 2–3
miesiące. Po miesięcznej przerwie zastosować ponownie.
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