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Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina, 30 tabletek musujących
 

Cena: 16,88 zł

Opis słownikowy

Dawka 1350 mg

Opakowanie 30 tabletek

Postać tabletki musujące

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Siarczan glukozaminy

Opis produktu
 

Co to jest Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina i w jakim celu się go stosuje:

Preparat Duo Stawy MaxiFlex to specjalnie opracowana formuła łącząca wysoką zawartość siarczanu glukozaminy i kompleks MaxiFlex.
Polecany w celu uzupełnienia diety w substancje takie jak mangan, który pomaga w prawidłowym tworzeniu tkanek łącznych i
utrzymaniu zdrowych kości oraz witaminę C, która wspomaga syntezę kolagenu oraz prawidłowe funkcjonowanie chrząstki.

Jak stosować Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina:

Sposób użycia:

½ tabletki rozpuścić w połowie szklanki (100 ml) chłodnej wody.

Zalecana dzienna porcja:
1 tabletka dziennie w dwóch porcjach (po ½ tabletki).

Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji produktu.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są
istotne dla zachowania zdrowia.

Co zawiera Duo Stawy MaxiFlex Glukozamina:
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Skład:

Siarczan glukozaminy 1350 mg Nd

Ekstrakt z liścia pokrzywy zwyczajnej 10 mg Nd

Witamina C 12 mg (15%)

Siarczan chondroityny 10 mg Nd

Mangan 1 mg (50%)

Kolagen 10 mg nd

nd – nie dotyczy

Produkt może zawierać laktozę (z mleka).

Składniki: regulator kwasowości: kwas cytrynowy; siarczan glukozaminy; regulator kwasowości: węglany sodu; substancja wypełniająca:
sorbitole; aromaty; substancje przeciwzbrylające: glikol polietylenowy, poliwinylopirolidon; barwnik: ryboflawiny; substancje słodzące:
acesulfam K, sacharyny; kwas L- askorbinowy (witamina C); proszek buraczany; siarczan chondroityny; kolagen; ekstrakt z liścia
pokrzywy zwyczajnej (Utrica dioica L.); glukonian manganu (mangan).

Zawartość witamin, składników mineralnych i innych składników aktywnych w zalecanej dziennej porcji – 1 tabletka (% dziennych
Referencyjnych Wartości Spożycia (dla osób dorosłych))
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