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Doppelherz aktiv Na stawy Forte kaps. 60ka
 

Cena: 39,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Marka DOPPEL HERZ

Opakowanie 60 kaps.

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Doppelherz aktiv Na stawy Forte, kapsułki, 60 szt.

Opis
Doppelherz aktiv Na stawy Forte - suplement diety przeznaczony dla osób dorosłych.

Składniki
siarczan glukozaminy ze skorupiaków, żelatyna, siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy (wit. C), subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, glukonian miedzi (Cu).

Składniki 2 kapsułki % RWS*
Siarczan glukozaminy 1400 mg ---
Siarczan chondroityny 200 mg ---
Witamina C 80 mg 100%
Miedź 0,4 mg 40%
*% RWS - Referencyjna Wartość Spożycia.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu.

Masa netto
73,2 g

Właściwości składników
Glukozamina i chondroityna wspierają prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stawowej, więzadeł i mazi stawowej.

Witamina C wspiera wytwarzanie kolagenu, wspiera prawidłowe funkcjonowanie chrząski stawowej.
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 Miedź wpiera utrzymanie prawidłowego funkcjonowania tkanki łącznej.

Zalecane dzienne spożycie
Dorośli: 2 kapsułki dziennie po posiłku.

Nie zaleca się stosowania na czczo.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz jednocześnie z preparatami zawierającymi miedź.
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Należy zasięgnąć porady lekarza przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka.

Suplement diety nie może być stosowany jak substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić od wilgoci i światła.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu
spożycia, składu, przeciwwskazań. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie należy przekraczać
zalecanej do spożycia porcji w ciągu dnia. Przed zastosowaniem suplementu diety należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
QUEISSER
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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