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REGULATPRO ARTHRO koncentrat 350 ml
 

cena: 217,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Suplement diety

Opakowanie 350 ml

Postać płyn

Producent Dr. Niedermaier

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

REGULATPRO ARTHRO to produkt, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu stawów i kości. Dzięki bogatemu składowi preparatu
i zawartym w nim składnikowi Regulatessenz wspiera prawidłową pracę ścięgien oraz więzadeł. Witamina C przyczynia się do tworzenia
kolagenu niezbędnego do prawidłowej funkcji chrząstek.
Witamina D oraz cynk poprawiają stan mięśni.

Preparat zawiera unikalny składnik Regulatessenz czyli ekstrakt uzyskiwany podczas stosowania opatentowanej metody fermentacji
kaskadowej, docierający do najgłębszych warstw skóry. OPATENTOWANY PRZEZ DR. NIEDERMAIER PHARMA zapewnia wysoką
przyswajalność substancji odżywczych.

100% NATURALNYCH SKŁADNIKÓW

Do produkcji użyto tylko świeżych warzyw, owoców i orzechów, które pochodzą wyłącznie z ekologicznych upraw.

Stosowanie:
Zaleca się przyjmowanie 40 ml codziennie przez pierwsze 5 tygodni - 20 ml przed śniadaniem i 20 ml przed wieczornym posiłkiem.
Po okresie 5 tygodni dawkę można zmniejszyć do 20 ml na dzień. Popić szklanką niegazowanej wody!

W przypadku problemów trawiennych, produkt można przyjmować w trakcie posiłku lub rozcieńczony w wodzie.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem!

Składniki:
Regulatessenz (koncentrat otrzymany w wyniku Kaskadowej Fermentacji, skład: woda, cytryny, figi, daktyle, orzechy włoskie, ziarna soi,
cebula, orzechy kokosowe, seler, kiełki fasoli mung, karczochy, groch, proso), woda, koncentrat ze śliwek, kolagen 12,5%, koncentrat z
gruszek, chlorowodorek glukozaminy (ze skorupiaków) 1,5%, kwas L-askorbinowy 0,8%, dimetylosulfon 0,75%, glukuronolakton 0,5%,
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kwas hialuronowy 0,15%, chlorek cynku 0,05%, cholekalcy ferol 0,015%, siarczek miedzi 0,0025%, selenian sodu 0,0003%.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej.
Nie należy stosować jako substytutu zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz zdrowego stylu życia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Producent:
Dr.Niedermaier Pharma GmbH
85662 Hohenbrunn, Niemcy

Dystrybucja międzynarodowa:
Eznympro (Poland) Sp. z o.o.
Ul. Jedności Narodowej 184 lok. 1A
50-302 Wrocław
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