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Arthron Complex, 90 tabletek
 

Cena: 61,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 90 tabletek

Postać tabletki

Producent TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Suplement diety

Opis produktu
 

Opis
Arthron Complex, suplement diety w postaci tabletek, zawiera siarczan chondroityny, siarczan glukozaminy oraz L-cysteinę, które
wpływają na prawidłowo zbudowaną chrząstkę stawową. Chondroityna jest głównym składnikiem chrząstki. Chrząstka zawierająca
odpowiednią ilość chondroityny wykazuje prawidłową elastyczność i właściwości mechaniczne. L-cysteina uzupełnia działanie
budulcowe glukozaminy i chondroityny. Glukozamina i chondroityna naturalnie występują w ludzkim organizmie.
Glukozamina jest składnikiem niezbędnym do prawidłowej budowy tkanki chrzęstnej oraz mazi stawowej. Zdrowy organizm zawiera
odpowiednią ilość glukozaminy, dzięki czemu wykazuje zdolność do wytwarzania mazi stawowej i utrzymywania jej na właściwym
poziomie.

Zastosowanie
Uzupełnienie diety w składniki zawarte w suplemencie diety Arthron Complex.

Zalecane spożycie
Dorośli 2–3 tabletki dziennie, popijając wodą.

Skład
Siarczan glukozaminy 2 KCl (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, alkohol poliwynylowy, substancja przeciwzbrylająca –
dwutlenek krzemu, barwnik – dwutlenek tytanu, substancja glazurująca – glikol polietylenowy, substancja przeciwzbrylająca – talk,
barwniki – tlenki i wodorotlenki żelaza, maltodekstryna.

1 tabletka zawiera: siarczan chondroityny 300 mg, siarczan glukozaminy 500 mg, L-cysteinę 100 mg.

Przechowywanie

W temperaturze do 25°C.
W suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
Nie stosować w okresie ciąży, karmienia piersią, u dzieci.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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