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FORMUŁA STAWOWA 2 MAX, 90 KAPSUŁEK
 

cena: 79,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent hanoju

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

Glukozamina jest naturalnie występującym aminocukrem w organizmie.

Wchodzi w skład podstawowej substancji odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie stawów. Jednak w okresie wzmożonego
wysiłku fizycznego, zwiększonej obciążalności stawów, przy nadwadze oraz w podeszłym wieku dochodzi do zmniejszenia produkcji
glukozaminy przez nasz organizm. W tych okresach szczególnie ważne staje się wyrównanie jej niedoboru.

Glukozamina wzmacnia stawy oraz stymuluje syntezę kolagenu, dostarczając jego większe ilości, aby możliwa była odbudowa i
regeneracja chrząstki stawowej. Chroni także ścięgna, więzadła, torebki stawowe oraz tkankę kostną. Zalecana jest zarówno w okresie
rekonwalescencji, jak i w profilaktyce. Poprawia ruchomość oraz elastyczność stawów.

Najskuteczniejszą jej odmianą jest siarczan glukozaminy. Charakteryzuje się ona bardzo dużą biodostępnością, ponieważ aż 98 proc.
substancji przyjętej doustnie zostaje wchłonięte do krwiobiegu.

Chondroityna z kolei jest jednym z głównych składników chrząstki stawowej. Siarczan chondroityny odbudowuje tkankę łączną, a jego
właściwości wiązania wody mają istotny wpływ na tłumienie wstrząsów, którym poddawane są stawy. Chondroityna ma bardzo dobry
wpływ na sprawność i wytrzymałość stawów, a w połączeniu z glikozaminą gwarantuje zwiększenie odporności zarówno stawów, jak i
kości na mikrouszkodzenia.

MSM to naturalny związek siarki. Znajduje się w tkance łącznej i płynach wszystkich organizmów żywych. Siarka jest czwartym w
kolejności, pod względem zapotrzebowania ilościowego, pierwiastkiem budującym nasz organizm. Jest obecna w każdej komórce
ludzkiego ciała. Od jej dostatecznej zawartości w tkankach zależy budowa i zdrowie przede wszystkim elementów chrzęstnych (np. w
stawach i kręgosłupie). Jest to również pierwiastek, którego obecność warunkuje prawidłową budowę skóry, tkanki łącznej oraz włosów i
paznokci.
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do trzech kapsułek dziennie, popijając dużą ilością wody, najlepiej pół godziny przed posiłkiem.

Składniki:

zawartość trzech kapsułek

1200 mg glukozaminy
750 mg chondroityny
750 mg MSM (methylsulfonylmethane)
300 mg hydroxypropyl methylcelozy (kapsułka)

Producent:
Hanoju Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 133
32-087 Bibice
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