
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina x30 tabletek musujących
 

Cena: 19,39 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Polski Lek

Postać tabletki musujące

Substancja
czynna

chondroityna, glukozamina, kolagen,
mangan, pokrzywa

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

Innowacyjny preparat na stawy łączący lecznicze działanie glukozaminy oraz kompleksu MaxiFlex (Kolagen, Chondroityna, Mangan,
Pokrzywa zwyczajna).
Glukozamina to aminocukier naturalnie występujący w organizmie. Buduje tkankę chrzęstną, nadaje jej twardość i sprężystość, pobudza
odbudowę chrząstki stawowej, wpływa na sprawniejsze funkcjonowanie stawów i zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Siarczan glukozaminy - substancja, która korzystnie wpływa na regenerację chrząstki i mazi stawowej, zmniejsza objawy
choroby zwyrodnieniowej stawów i hamuje zwężanie się szpary stawowej.
Kolagen – główne białko tkanki łącznej. Posiada ono bardzo wysoką odporność na rozciąganie i stanowi główny składnik
ścięgien. Jest odpowiedzialny za elastyczność skóry.
Chondroityna - jest jednym z głównych składników chrząstki stawowej, gdzie w postaci siarczanu ogrywa istotną rolę w
likwidowaniu tarcia pomiędzy stykającymi się elementami ruchomymi stawu.
Mangan - mikroelement wpływający na prawidłową strukturę kości.
Ekstrakt z liścia pokrzywy - naturalnie bogaty w witaminę C, która wspomaga syntezę kolagenu w organiźmie,

Dawkowanie

Zaleca się spożywać jedną tabletkę dziennie w dwóch porcjach (po ½ tabletki), rozpuszczoną w 100 ml wody.

Skład

Jedna tabletka zawiera

siarczan glukozaminy – 1350 mg;
siarczan chondroityny – 10 mg;
ekstrakt z liścia pokrzywy zwyczajnej – 10 mg;
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kolagen – 10 mg;
mangan – 1 mg

Informacje dodatkowe:

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Należy pamiętać o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia.

Podmiot odpowiedzialny:

Polski Lek S.A.
ul. Chopina 10
34-100 Wadowice
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