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Doppelherz Aktiv, Na Stawy Max, 30 tabletek
 

Cena: 33,68 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 tabletek

Postać Tabletki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Składniki:
Chlorowodorek glukozaminy (z krewetek lub krabów), kwas L-askorbinowy (witamina C), substancje wypełniające: poliwinylopirolidon i
celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja glazurująca: hydroksypropyloceluloza, substancja wypełniająca:
sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, substancja
glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza, cholekalcyferol (witamina D3), octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), substancja
przeciwzbrylająca: talk, barwnik: dwutlenek tytanu, substancja przeciwzbrylająca: kwasy tłuszczowe, fitomenadion (witamina K).
Informacja o alergenach: zawiera surowce pochodzące z owoców morza.

Zawartość składników w jednej tabletce (zalecana dzienna porcja): glukozamina chlorowodorek – 1200mg, witamina D – 20mcg
(400% RWS), witamina K – 40mcg (53% RWS), witamina E – 3mg (25% RWS), witamina C – 80mg (100% RWS).
RWS – referencyjna wartość spożycia.

Działanie:
Zawarta w preparacie glukozamina pozyskiwana jest z krewetek oceanicznych. Jest to polisacharyd, który jest jednym z elementów
występujących w składzie struktur tkanki łącznej i chrzęstnej, gdzie tworzony jest szkielet dla włókien kolagenowych. Oprócz tego
glukozamina występuje w mazi stawowej i bierze udział w procesie produkcji proteoglikanów, które są istotnym składnikiem tkanki
łącznej. W suplemencie diety Doppelherz Aktiv Na stawy Max chlorowodorek glukozaminy został wzbogacony o witaminy: C, D, E i K.
Witamina C wspiera produkcję kolagenu, czyli składnika chrząstki stawowej, ponadto wraz z witaminą E wspomaga ochronę komórek
przed stresem oksydacyjnym. Natomiast witamina D wspiera właściwe wchłanianie wapnia, a w połączeniu z witaminą K wspomaga
utrzymanie dobrej kondycji kości. Preparat jest odpowiedni dla osób nietolerujących laktozy i glutenu, może być stosowany przez
diabetyków.

Zastosowanie:
Suplement diety Doppelherz Aktiv Na stawy Max przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety w składniki
wspomagające funkcjonowanie kości, stawów i ścięgien. Polecany zarówno osobom aktywnym fizycznie, jak i przy braku aktywności,
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polecany również osobom z nadwagą i osobom w podeszłym wieku.

Informacje dodatkowe:
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie zawiera glukozy i laktozy. Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u kobiet w ciąży, u matek karmiących oraz
u dzieci.

Sposób użycia:
Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka. Tabletkę można dzielić, można przyjmować z łyżką jogurtu, należy popijać odpowiednią ilością
płynu. Zaleca się stosować przez 3 miesiące dla uzyskania odpowiedniego efektu, preparat nadaje się do długotrwałego stosowania. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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