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ARTRESAN OPTIMA 1 a DAY 30 tabl.
 

Cena: 96,02 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Suplement diety

Marka Producent ASA SP.Z O.O. GŁUBCZYCE

Opakowanie 30 tabl.

Postać tabl.

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Artresan Optima 1 a Day to optymalny dla stawów suplement diety z formułą MEDIflex, zawierający substancje wspierające tworzenie
kolagenu oraz tkanki łącznej, w tym chrząstki stawowej. MEDIflex jest wyjątkowym połączeniem odpowiednich proporcji kolagenu typu
II, siarczanu chondroityny, ekstraktu z korzenia imbiru, ekstraktu z kłącza kurkumy i ekstraktu z owocu dzikiej róży, zestawionym z
glukozaminą w najwyższej na rynku ilości oraz witaminami i minerałami. Wskazania Artresan Optima 1 a Day zalecany jest jako
preparat wspomagający utrzymanie prawidłowego stanu stawów oraz prawidłowego stanu chrząstki szczególnie w okresie zmian
fizjologicznych związanych z wiekiem (zaleca się suplementację codziennej diety preparatem już od 45. roku życia), dla osób
narażonych na sztywność stawów, przy znacznym obciążeniu stawów: sportowcy, osoby z nadwagą, kobietom w okresie menopauzy. 
Działanie Składniki produktu odpowiednio wspierają prawidłową elastyczność, ruchomość i odbudowę stawów glukozamina stanowi
ważny element budulcowy chrząstki oraz mazi stawowej (substancji poślizgowej w stawach) witamina C wspiera organizm w produkcji
kolagenu by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie chrząstki cynk i mangan wspierają utrzymanie zdrowych kości mangan wspiera
prawidłowe tworzenie tkanki łącznej (w tym chrząstki stawowej). Chrząstka stawowa jest strukturą dynamiczną, co oznacza, że w
trakcie naszego życia podlega ciągłym zmianom. Wraz z postępującym procesem starzenia się organizmu dochodzi do zachwiania
równowagi pomiędzy odnową i rozpadem tkanki chrzęstnej. Dawkowanie Doustnie 1 tabletka na dzień popijając pół szklanki wody
Substancja czynna: glucosaminum Składniki 1 tabletka zawiera Siarczan glukozaminy - 1500 mg Witamina C - 12 mg (15%*) Niacyna -
5,33 mg (33%*) Cynk - 5 mg (50%*) Mangan - 1,33 mg (67%*) Formuła MEDIflex 50 mg Kolagen typu II Siarczan Chondroityny Ekstrakt z
korzenia imbiru Ekstrakt z kłącza kurkumy Ekstrakt z owocu dzikiej róży  
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