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HYALUTIDIN HC AKTIV, 2X500 ML
 

cena: 684,99 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać płyn

Producent GRAMME REVIT GmbH

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

W OFERCIE ORYGINALNY HYALUTIDIN HC AKTIV. SZYBKA, DARMOWA I BEZPIECZNA DOSTAWA.
ZAPRASZAMY

Dodaj sprawdzony preparat polecany na pokrewne dolegliwości ->

HYALUTIDIN HC AKTIV

Preparat ten polecany jest dla osób starszych w celu łagodzenia objawów występujących w związku ze zmianami pogodowymi, oraz
znacznym obciążeniem stawów.
Regularne przyjmowanie tego preparatu prowadzi do uzupełnienia niedoboru kwasu hialuronowego i chondroityny oraz dostarczenia
zapasu składników chondroprotektycznych, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia tkanki stawowej.

WSKAZANIA:

sportowcy znacznie obciążający aparat ruchowy
osoby po rehabilitacji
wrodzone wady stawów
problemy ze stawami

DZIAŁANIE:

łagodzenie objawów związanych z rehabilitacją oraz rekonwalescencją
odżywia i regeneruje chrząstki stawowe
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wspomaga wstrzymanie degradacji chrząstki stawowej i wspomaga jej regenerację

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY PREPARATU HYALUTIDIN:

Suplement należy do całkowicie "nowej generacji".
Jest bezkonkurencyjny i posiada wyjątkowy skład chemiczny.
Preparat zawiera wysoko skoncentrowane składniki.
Wysoki poziom uzupełnienia cieczy stawowej oraz wspomaganie jej funkcji w stawie.
Wspomaga wstrzymanie degradacji chrząstki stawowej i wspomaga jej regenerację.
Przyjemny smak i wysoki poziom wchłaniania.
Szybka absorpcja do miejsc w organizmie wskazujących niedobory składników zawartych w suplemencie.
Doskonała tolerancja dla układu trawienia

SKŁADNIKI:

woda, cukier inwerterowy, kompleks kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny (kompleks HCK), witamina E (octan DL – alfa-
tokoferylu), substancja konserwująca: sorbinian potasu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Należy spożywać 30 ml preparatu, przez co najmniej 30 dni bez przerwy Preparat należy stosować doustnie.
Uwaga dla diabetyków: 30 ml odpowiada 1,3 WW wymiennik węglowodanowy.
Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

SKŁADNIKI W ZALECANEJ DO SPOŻYCIA DZIENNEJ PORCJI PRODUKTU (30 ml – 1 miarka):

Witamina E 15 mg ekwiwalentu alfa-tokoferylu ( = 125% RWS*)
(HCK) kompleks kwasu hialuronowego i siarczanu chondroityny 450 mg, w tym 225 mg kwasu hialuronowego i 225 mg siarczanu
chondroityny.

*% RWS -procent referencyjnej wartości spożycia.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze poniżej 25°C w suchym i zaciemnionym miejscu. Opakowanie
należy szczelnie zamykać. Nie stosować po upływie daty minimalnej trwałości.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy stosować w przypadku alergii lub nietolerancji na którykolwiek ze składników produktu. W przypadku przyjmowania
jakichkolwiek leków, przed zastosowaniem produktu najlepiej skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem. Produkt nie jest zalecany
kobietom w ciąży lub karmiącym. Pojawienie się osadu nie stanowi wady jakościowej suplementu.
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