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Olimp Arthroblock forte, kaps., 60 szt
 

cena: 62,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kapsułki

Producent OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Charakterystyka:
Arthroblock Forte to innowacyjny suplement diety zawierający aż 7 najważniejszych składników aktywnych w tym innowacyjny kwas
hialuronowy, mających korzystny wpływ na ochronę, wzmocnienie i regenerację stawów.

Działanie:
7 składników czynnych preparatu:
siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny - dostarczają aminocukrów - składników niezbędnych do budowy i prawidłowego
funkcjonowania stawów, regenerujących chrząstkę i wspomagających produkcję mazi stawowej
kwas hialuronowy - posiada bardzo dużą zdolność do wiązania wody - przyjmuje formę żelu - gęstej i lepkiej mazi, która zapewnia
smarowanie elementom aparatu ruchu, korzystnie oddziałując na powierzchnie stawowe
ekstrakt Boswellia Serrata (kadzidłowiec) - mianowany na 60%-ową zawartość kwasu boswelinowego, który może łagodzić dolegliwości
towarzyszące przeciążeniom i stanom zapalnym aparatu ruchu
ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale L.) - zawiera związki zwane gingerolami, które mogą wspomagać organizm w walce ze
stanami zapalnymi stawów. Związki aktywne imbiru mogą działać łagodząco w dolegliwościach narządów ruchu spowodowanych
przeciążeniami czy też urazami mechanicznymi
chelat aminokwasowy manganu Albion - to źródło wysoko przyswajalnego manganu, pierwiastka niezbędnego do budowy zdrowych,
mocnych kości i stawów
witamina C - niezbędna do syntezy kolagenu i utrzymania zdrowych chrząstek stawowych silny antyoksydant, neutralizujący wolne
rodniki

Wskazania:
Preparat to suplement uzupełniający dietę w związki niezbędne do ochrony, budowy i regeneracji aparatu ruchu. Polecany jest w
szczególności dla osób po urazach mechanicznych lub z dolegliwościami stawów i narządu ruchu, wspomagająco w stanach
znacznego obciążenia stawów np. podczas wysiłku fizycznego lub przy nadwadze, a także dla osób w wieku podeszłym.

Sposób użycia:
1 kapsułka 1-2 razy dziennie lub inaczej po konsultacji z lekarzem. Preparat zaleca się stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby
ponownie po 1-2 miesiącach przerwy.

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 

Producent:
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F
39-200 Dębica
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

