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Olimp Arthroblock Forte x60 kapsułek
 

Cena: 46,50 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Olimp Laboratories

Substancja
czynna

Boswellia serrata, chondroityna,
glukozamina, imbir, kwas hialuronowy
(hialuronian sodu), mangan, witamina C

Typ produktu suplement diety

Opis produktu
 

PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE STAWÓW

Arthroblock® Forte to jedyny w swoim rodzaju suplement diety zawierający aż 7 aktywnych składników, mających korzystny wpływ na
funkcjonowanie stawów.

Badania naukowe udowodniły, że:

siarczan glukozaminy i chondroityny – przyczyniają się do utrzymania prawidłowej struktury stawów, ścięgien i kości, jak
również korzystnie wpływają na elastyczność i funkcjonowanie stawów
kwas hialuronowy – jest jednym z głównych składników tkanki stawowej
ekstrakt Boswellia serrata – mianowany na 60%-ową zawartość kwasu boswelinowego, wspomaga utrzymanie elastyczności
oraz komfortu stawów
ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale L.) – przyczynia się do zachowania ruchliwości stawów i zapobiega uczuciu ich
sztywności
witamina C – odpowiada za prawidłową syntezę kolagenu, niezbędnego do właściwego funkcjonowania chrząstki
chelat aminokwasowy manganu Albion® - źródło wysoko przyswajalnego manganu, zaangażowanego w utrzymanie zdrowych
kości i uczestniczącego w prawidłowej syntezie tkanek łącznych

Czym rożni się Arthrobloc® forte od podobnych preparatów znajdujących się na rynku?

Jedyny, kompleksowy preparat na rynku składający się aż z 7 aktywnych składników o dużych dawkach.
Wszystkie ekstrakty roślinne zawarte w preparacie są standaryzowane - czyli mają ściśle określoną ilość substancji czynnej,
która ma odpowiednie działanie fizjologiczne.
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Pierwszy preparat na rynku w którego skład wchodzi mangan w postaci chelatu aminokwasowego Albion® (Albion® Minerals -
to gwarancja najwyższej przyswajalności i biodostępności składników mineralnych).
Substancje zawarte w preparacie wzajemnie uzupełniają się w działaniu korzystnie oddziaływując na prawidłowe
funkcjonowanie stawów

Preparat przeznaczony:

dla osób dążących do utrzymania prawidłowych czynności narządu ruchu, wspomagająco w stanach znacznego obciążenia stawów, np.
podczas wysiłku fizycznego, a także dla osób z nadwagą oraz w podeszłym wieku.

Zalecana dzienna porcja:

1 kapsułka 1-2 razy dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby
ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.

Skład:

Informacja ?ywieniowa 1 kapsu?ka 2 kapsu?ki 

Siarczan glukozaminy 2KCl
w tym siarczan glukozaminy

500 mg 1000 mg
375 mg 750 mg

Siarczan chondroityny 100 mg 200 mg

Kwas hialuronowy 25 mg 50 mg

Ekstrakt Boswellia serrata (60%
kwasu boswelinowego)

50 mg 100 mg

Ekstrakt imbiru (5% gingeroli) 50 mg 100 mg
Witamina C 30 mg (37,5%*) 60 mg (75%*)

Mangan (z chelatu aminokwasowego
Albion®)

1 mg (50%*) 2 mg (100%*)

*RWS – referencyjna wartość spożycia.

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:

Olimp Laboratories Sp. z o.o.
ul. Nagawczyna 109c
39-200 Dębica
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