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Artresan proszek, 30 saszetek (KRÓTKA DATA do
2022-06-30)
 

Cena: 52,79 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Artresan® w nowej formie saszetki.
Artresan w saszetce to kompozycja dwóch składników budulcowych chrząstki stawowej: glukozaminy (składnik macierzy chrząstki
stawowej) oraz MSM (siarka organiczna) uzupełniona o zestaw składników roślinnych i mineralnych.
Dzięki aktywnym składnikom Artresan wspomaga chrząstkę stawową: pomaga utrzymać prawidłową ruchomość stawów (imbir),
przyczynia się do produkcji tkanki łącznej (miedź) oraz wspomaga organizm do produkcji kolagenu (wit.C).
Dodatkowo zawiera glukozaminę oraz MSM, który jest źródłem siarki stanowiącej istotny składnik proteoglikanów tkanki chrzęstnej.

 Artresan zalecany jest szczególnie:

• w okresie zmian fizjologicznych związanych z wiekiem (zaleca się suplementacje codziennej diety już od 45. roku życia)
• przy znacznym obciążeniu stawów: sportowcy, masa ciała
• kobietom w okresie menopauzy

Zalecana dzienna porcja (1 saszetka) zawiera:

Składnik Ilość ( % RWS)*
Siarczan glukozaminy 2KCl
w tym glukozamina 1500 mg
1177 mg
Metylosulfonylometan (MSM) 600 mg
Ekstrakt z korzenia imbiru 50 mg
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Witamina C 32 mg (40%)
Miedź 0,15 mg (15%)
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia

Sposób użycia:

1 saszetka dziennie. Zawartość saszetki należy rozpuścić w ½ szklanki letniej wody i wypić.

Przechowywanie:

przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Chronić przed wilgocią i światłem.

 Ostrzeżenia i inne informacje:

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Nie należy spożywać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek
składnik preparatu. Preparat nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Suplement diety nie może być stosowany jako
substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia i stosowanie zróżnicowanej diety
dostarczającej organizmowi wystarczającą ilość składników odżywczych.

Składniki:

siarczan glukozaminy 2KCl (zawiera skorupiaki), metylosulfonylometan, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, inulina, aromat
jabłkowy, ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale), aromat limonkowy, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe, L-askrobinian
wapnia, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, siarczan miedzi (II), barwnik: ryboflawiny.
Artresan suplement diety zawiera substancję słodzącą.
Opakowanie produktu zawiera 30 saszetek.
Masa netto: 108 g (30 saszetek x 3,6 g)
Smak jabłkowo-limonkowy.

Wyprodukowano w Polsce dla:

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