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DuoLife ProStik kaps. 60 kaps.
 

Cena: 95,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 60 kaps.

Producent DUOLIFE S.A.

Rejestracja SUPLEMENT DIETY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
DUOLIFE ProStik 60 kapsułek

WŁAŚCIWOŚCI
DUOLIFE ProStik 60 kapsułek

W PROFILAKTYCE I WSPOMAGANIU LECZENIA STAWÓW I CHORÓB STAWOWYCH.
Suplement diety ProStik® dzięki swej wyjątkowej formule pomaga utrzymać we właściwej kondycji mięśnie i stawy oraz zapewnić ich
elastyczność i sprawność ruchową. Ponadto pomaga opóźniać procesy starzenia się stawów, które wraz z wiekiem ulegają zniszczeniu.

Kolagen
jest jednym z podstawowych białek tkanki łącznej skóry oraz składnikiem kości, ścięgien i chrząstek. Pomaga on uzupełnić dietę w łatwo
przyswajalne białko kolagenowe, a także utrzymać w dobrym stanie tkankę kostną oraz chrzęstno-stawową stawów i ścięgien. Zawarty
w preparacie kolagen jest hydrolizatem kolagenu ze skóry ryb morskich.

Ekstrakt z korzenia hakorośli
wzmacnia układ odpornościowy, pomaga zachować stawy w dobrej kondycji i ułatwia ich ruchomość.

Ekstrakt z kory wierzby
pobudza układ immunologiczny i pomaga utrzymać w dobrej kondycji stawy i kości. Ekstrakt ten dzięki obecności glikozydów
fenolowych optymalizuje pracę całego organizmu.

Ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej
pomaga utrzymać zdrowe kości, a także umożliwia prawidłowe funkcjonowanie stawów i mięśni. Wykazuje również pozytywny wpływ
na układ sercowo-naczyniowy i stymuluje syntezę kolagenu.

Ekstrakt z korzenia arcydzięgla
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 ma działanie oczyszczające. Zwiększa wydzielanie soków trawiennych, śliny, a także moczu i potu. Arcydzięgiel wzmacnia naczynia
krwionośne, nerwy oraz wspomaga pracę serca.

ProStik
ProStik®
uzupełnia dietę w naturalne składniki wspomagające utrzymanie prawidłowej struktury chrząstki stawowej, więzadeł i ścięgien. Polecany
jest dla osób aktywnych fizycznie, sportowców, osób narażonych na znaczne obciążenie stawów, osób z nadwagą oraz kobiet w okresie
menopauzy, by wspomagać prawidłowe funkcjonowanie stawów.

Ekstrakt z mumio shilajit
pomaga w utrzymaniu zdrowego układu kostnego i podnosi wytrzymałość fizyczną organizmu. Mumio pomaga w zapewnieniu
odpowiedniej mineralizacji kości i zębów. Ekstrakt ten stymuluje wytwarzanie mazi stawowej potrzebnej dla prawidłowego
funkcjonowania stawów.

ZALECANE SPOŻYCIE
1-2 kapsułki dziennie. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety.

WAŻNE
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

SKŁADNIKI
Zawartość składników w porcji dziennej produktu 1 kapsułka 2 kapsułki
kolagen morski 50 mg 100 mg
ProStik®
(zastrzeżona formuła Garcinia Mangostana L.) 25 mg 50 mg
ekstrakt z mumio shilajit 20 mg 40 mg
ekstrakt z kory wierzby 20 mg 40 mg
ekstrakt z korzenia hakorośli 20 mg 40 mg
ekstrakt z ziela wąkrotki azjatyckiej 20 mg 40 mg
ekstrakt z korzenia arcydzięgla 20 mg 40 mg
Kolagen morski, ProStik® (zastrzeżona formuła z owoców Garcinia Mangostana L.), ekstrakt z mumio 10:1 (Asphaltum punjabianum),
ekstrakt z kory wierzby 10:1 (Salix alba L.), ekstrakt z korzenia hakorośli 10:1 (Harpagophytum procumbens), ekstrakt z ziela wąkrotki
azjatyckiej 10:1 (Centella asiatica), ekstrakt z korzenia arcydzięgla 10:1 (Archengelica officinalis L.), dwutlenek krzemu (substancja
przeciwzbrylajaca), składnik kapsułki (żelatyna-składnik otoczki).

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
Wyłączny dystrybutor:
DuoLife Sp. z o.o.
ul. Topolowa 22,
Więckowice k/Krakowa
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