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NOW Glucosamine & Chondroitin 60tabl.
 

Cena: 72,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Glucosamine & Chondroitin – 750 mg/600 mg:

w formie siarczanów

Glukozamina jest prostym aminocukrem naturalnie występującym w organizmie człowieka. Jako składnik płynu stanowiącego
substancję poślizgową w stawach wzmacnia stawy, stymuluje syntezę kolagenu, pomaga w odbudowie chrząstki po urazach. Siarczany
chondroityny (CS) to mukoplisacharydy o wysokiej lepkości wchodzące w skład chrząstek. CS przyciągają i zatrzymują wodę, nadając w
ten sposób chrząstce elastyczność i płynność. Produkt polecany w profilaktyce ochrony stawów, schorzeń reumatycznych, przy
znacznym obciążeniu stawów, dla sportowców, kobiet w okresie menopauzy, oraz dla ludzi starszych.

NOW Foods opracowała metodę testową glukozaminy która została wybrana jako oficjalna metoda standardową AOACI dla przemysłu.
Firma NOW Foods w prowadzonej od 1968 roku działalności każdym dniem zapracowała sobie na miano najbardziej renomowanego
producenta branży w USA. Potwierdzają to liczne tytuły i nagrody.

SKŁAD:

Wartość odżywcza..............................Zalecana do spożycia maksymalna dzienna porcja (%RWS): 1 tabletka
Węglowodany........................................................................1 g (<1%)................................................................
Sód........................................................................................55 mg (2%)..............................................................
Glukozamina (siarczan potasu – 2 KCL)..............................750 mg (†)................................................................
Chondroityna (siarczan sodowy) (z chrząstki bydlęcej)........600 mg (†).............................................................

RWS – Referencyjna wartość spożycia (dzienna)
(†) – RWS nie zostało określone
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 Składniki:
Siarczan potasu glukozaminy, siarczan sodowy chondroityny, celuloza – subst. wypełniająca, kwas stearynowy pochodzenia roślinnego
(wypełniacz), roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca, krzemionka – subst.przeciwzbrylająca,
roślinna powłoczka. Zawiera skorupiaki (krab, krewetki, homar, rak).

Informacja alergiczna:
W procesie produkcji nie użyto alergenów i składników: pszenicy, glutenu, soi, kukurydzy, mleka, jaj, ryb oraz orzechów drzew.
Wyprodukowano w zakładzie stosującym zasady dobrej praktyki wytwarzania (GMP), w którym przetwarza się składniki innych
preparatów zawierające te alergeny.

Zawartość: 60 tabletek
Dzienne spożycie: 1 tabletka
Opakowanie starcza na: 60 dni
Masa netto: 190 g

Oryginalne produkty NOW Foods
ZAWSZE z hologramem Jakość i satysfakcja gwarantowana!
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