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Artresan Optima 90 kapsułek + 30 kapsułek gratis
 

Cena: 32,76 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 90 kaps. (+30 kaps.)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Artresan OPTIMA
90 kapsułek

Składniki:

(w przeliczeniu na zalecaną dzienna porcję – 3 kapsułki): siarczan glukozaminy 2 KCL (zawiera skorupiaki), żelatyna, (kapsułka), ekstrakt
z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 15 mg, L-askorbinian wapnia, ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) 10 mg, sól sodowa
siarczanu chondroityny 10 mg (zawiera ryby), ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) 10 mg, substancja przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu, amid kwasu nikotynowego, kolagen typu II 5 mg, tlenek cynku,
siarczan manganu. Może zawierać śladowe ilości soi i mleka.

 Sposób użycia:

Spożywać 3 kapsułki dziennie, popijając wodą. Stosować przez 6 do 8 tygodni. Cykl przyjmowania preparatu można powtarzać co 2
miesiące.

Zalecana dzienna porcja (3 kapsułki) zawiera:

Składnik: Ilość (ZDS*)
Siarczan glukozaminy 1500 mg
Witamina C 12 mg (15%)
Niacyna 5,33 mg (33%)
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Cynk 5 mg (50%)
Mangan 1,33 mg (67%)
Kolagen typu II 50 mg

Siarczan chondroityny
Ekstrakt z korzenia imbiru
Ekstrakt z kłącza kurkumy
Ekstrakt z owocu dzikiej róży

* % realizacji Zalecanego Dziennego Spożycia

Przechowywanie:

Suplement diety należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze
15-25ºC.

 Ostrzeżenia i inne informacje:

Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement
diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie
zróżnicowanej diety dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych. Informacja dla chorych na celiakię:
produkt bezglutenowy. Składniki produktu nie zawierają laktozy.

Wyprodukowano w Polsce dla

USP Zdrowie Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
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