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SOLGAR 7, 30 kapsułek
 

Cena: 139,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kapsułek

Postać kapsułki

Producent SOLGAR POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis

Solgar 7 – to preparat nowej generacji. Efektywnie wspierający ruchomość, elastyczność i zakres ruchu w obolałych stawach.
Przełomowy skład łączy siedem (7) bioaktywnych składników regulacyjnych i odżywczych dzięki czemu jego stosowanie niebywale
skutecznie niweluje kłopoty ze stawami wywołane przez ćwiczenia, upływ czasu czy też podjętą aktywność fizyczną i rekreacyjną.
Wyraźna poprawa komfortu stawów już po pierwszych 7 dni stosowania. Preparat równoważy oddziaływanie czynników obciążających
stawy, codzienne zużywanie się stawów oraz ich przeciążenia wynikające z aktywnego stylu życia. Receptura ułożona jest tak, aby
zażywanie jednej kapsułki dziennie umożliwiało poprawę elastyczności ogólnej ruchomości i zakresu ruchu już w ciągu pierwszych 7
dni.
Solgar 7 działa inaczej niż chondroityna i glukozamina.
*Undenatured type II collagen (UC-II) for jointsupport: a randomized, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. James
P Lugo, Zainulabedin M Saiyed, Francis C Laud, Jhanna Pamela L Molina, Michael N Pakdaman, Arya Nick Shammies and Jay K Udani

SKŁAD:
Boswellia....................................................................................100 mg
(Boswellia serrata) (Wyciąg (żywica) (5-Loxin&reg Advanced)

Witamina C.................................................................................100 mg
(Ester-C&reg, L-askorbinian wapnia)

Wyciąg z kłącza ostryżu.............................................................50 mg
(Curcuma longa. (4:1, ekwiwalent 200 mg kłącza))

Standaryzowana chrząstka UC-II..........................................40 mg
(10 mg niezdenaturowanego kolagenu typu II)

Wyciąg z kory wierzby białej 5:1...............................................35 mg
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(Salix alba (ekwiwalent 175 mg kory))

Wyciąg z kłącza imbiru 4:1........................................................35 mg
(Zingiber officinale (ekwiwalent 140 mg kłącza))

Kompleks pieprzu......................................................................27 mg
(Sproszkowany pieprz kajeński (Capsicum annuum, owoce),
Bioperine&reg (wyciąg z pieprzu czarnego, Piper nigrum, owoce))

SPOSÓB UŻYCIA
Najlepiej zażywać w trakcie posiłku lub stosować według wskazań lekarza. Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu
dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Kobiety w ciąży, matki karmiące oraz osoby zażywające leki lub chore, powinny przed zażyciem preparatu skonsultować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
1 kapsułka dziennie

OPAKOWANIE
30 kapsułek

KURACJA
30 dni

INFORMACJE DODATKOWE
Naturalne substancje pomocnicze
Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnbezowe kwasów tłuszczowych (roślinnych)
Substancja wypełniająca: maltodekstryna
Otoczka kapsułki roślinnej: hydroksypropylometyloceluloza
Informacja alergiczna
Produkt nie zawiera: drożdży, pszenicy, soi, glutenu, produktów mlecznych, substancji słodzących, sztucznych substancji
konserwujących, zapachowych i barwiących.
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