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Glucosamine Plus, 60 kapsułek
 

cena: 33,82 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABS

Rodzaj rejestracji suplement diety

Opis produktu
 

Suplement diety Glucosamine Plus zawiera siarczan glukozaminy, który przyczynia si? do utrzymania
zdrowych i elastycznych stawów, siarczan chondroityny oraz witamin? C, pomagaj?c? w prawid?owej produkcji
kolagenu w celu zapewnienia prawid?owego funkcjonowania chrz?stki i ko?ci.

Rola glukozaminy w organizmie:
- Wchodzi w sk?ad tkanki ??cznej
- bierze udzia? w syntezie proteoglikanów (substancje budulcowe chrz?stki stawowej), co pozwala wzmocni?,
a nawet zregenerowa? zmienione chorobowo stawy.

Wskazania

Stosuje si? w celu utrzymania prawid?owych funkcji narz?du ruchu. Przeznaczony dla osób w podesz?ym
wieku oraz aktywnych fizycznie. Uzupe?nia diet? w glukozamin?.

Dawkowanie
Zalecana porcja: 1 kapsu?ka 3 razy dziennie podczas posi?ków. Wskazane jest stosowanie kilkutygodniowe
(co najmniej 6-8 tygodni).

Nie przekracza? zalecanej porcji do spo?ycia w ci?gu dnia. 

Sk?ad
67,7 % siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków), 10,2 % siarczan chondroityny, substancja wype?niaj?ca
- celuloza mikrokrystaliczna, substancja przeciwzbrylaj?ca - stearynian magnezu, 0,6 % kwas L-askorbinowy –
wit. C, kapsu?ka (?elatyna – sk?adnik otoczki, barwnik: E 171).

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanasza.com.pl


 
Apteka Nasza

Złotoryjska 57, Legnica
+48 504 13 45 68

 
3 kapsu?ki zawieraj?: siarczan glukozaminy 2 KCl (2000 mg) w tym: siarczan glukozaminy (1500 mg), 
siarczan chondroityny (300 mg); witamina C (18 mg) (22,5%*)
*RWS - referencyjna warto?? spo?ycia.
Zawiera sk?adnik pochodz?cy ze skorupiaków.

Przeciwwskazania
Nie stosowa? Olimp Glucosamine Plus w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.
W przypadku cukrzycy, w okresie ci??y i karmienia piersi?, dzieci i m?odzie?y, osób z upo?ledzon? tolerancj?
glukozy, ryzykiem chorób uk?adu sercowo-naczyniowego oraz w przypadku stosowania leków
przeciwzakrzepowych, stosowanie preparatu nale?y skonsultowa? z lekarzem.

Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 D?bica 
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