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Artresan Efekt Suplement diety 30 kapsułek
 

Cena: 62,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 kaps. (blist.)

Postać kaps.

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
wspomaga chrząstkę stawową*,zwiększa ruchomość stawów *,innowacja AprèsFlex,wystarczy 1 kapsułka dziennie,*witamina C
wspiera organizm w produkcji kolagenu, przez co przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej,już po 7
dniach,*dzięki zawartości AprèsFlex, przy stosowaniu 1 kapsułka dziennie

Składniki
AprèsFlex - ekstrakt z Boswellia serrata standaryzowany na 20% AKBA, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, żel
celulozowy, żelatyna (kapsułka), kwas L-askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, barwnik kapsułki: dwutlenek tytanu, siarczan
manganu, kwas 3-0-acetylo-11-keto-beta-bosweliowy

Wartości odżywcze Zalecana dzienna porcja (1 kapsułka) zawiera:
Składniki: Ilość (%ZDS)*
AprèsFlex ekstrakt z Boswellia serrata standaryzowany na
20% AKBA****

100 mg

Witamina C 12 mg (15%)
Niacyna 5,33 mg (33%)
Mangan 1,22 mg (61%)
* % realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia
****kwas 3-0-acetylo-11-keto-beta-bosweliowy

Stosowanie
Sposób użycia: Osoby dorosłe 1 kapsułka dziennie, popijając wodą. Stosować 1-3 miesięcy. Cykl przyjmowania preparatu można
powtarzać co 2 miesiące.

Przechowywanie
Suplement diety należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze
15-25°C,
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Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i inne informacje:
Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących.
Nie należy 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.

Producent
USP Zdrowie Sp. z o.o.

Opis
Stawy są to połączenie między dwoma (lub więcej) elementami szkieletu. Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką, która
zabezpiecza je przed tarciem. Najbardziej znane stawy to staw kolanowy, staw łokciowy, staw biodrowy. Chrząstka stawowa podlega
ciągłym zmianom w czasie naszego życia.

Artresan Efekt to suplement diety w postaci kapsułek, który zawiera opatentowany składnik ApressFlex oparty o naturalny ekstrakt z
Boswellia Serrata standaryzowany na 20% AKBA. Boswellia serrata znana jest również pod nazwą kadzidłowiec to składnik, który
pomaga zachować komfort stawów. Suplement diety Artresan Efekt został wzbogacony o witaminę C, mangan i niacynę. Witamina C
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki. Mangan pomaga w
prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych.

Suplement diety Artresan Efekt stosowany jest jako uzupełnienie codziennej diety osób dorosłych, w tym w szczególności po 45 roku
życia jak również przy zwiększonym obciążeniu stawów, np. u osób aktywnych fizycznie oraz zawodowych sportowców.

Opakowanie Artresan Efekt 30 kapsułek wystarcza na miesiąc codziennego stosowania.

Ostrzeżenia

Preparat nie jest wskazany dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.
Może zawierać ryby i ich produkty pochodne.

Ważne wskazówki

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Zróżnicowany sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25 stopni C).
Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 1 kapsułki dziennie.
Cykl przyjmowania produktu Artresan Efekt można powtarzać co 2 miesiące.
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