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SINGULARIS ARTHRO SR (STAWY) 60 KAPSUŁEK
 

cena: 55,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria suplement diety

Postać kapsułki

Producent SINGULARIS-HERBS CORP. USA

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

ARTHRO SR® to innowacyjny suplement diety, połączenie dobrze przyswajalnego siarczanu glukozaminy oraz przebadanych i
opatentowanych składników: Boswellin®, Curcumin C3 Complex® i Bioperine®

Boswellin® – Boswellia serrata (Kadzidłowiec indyjski):
– odżywia chrząstkę stawową,
– korzystnie wpływa na poprawę ukrwienia i ruchliwość stawów,
– korzystnie wpływa na zmniejszenie sztywności stawów,
– korzystnie wpływa na obniżenie poziomu złego cholesterolu.

Curcumin C3 Complex® – Curcuma longa (Kurkuma):
– korzystny wpływa na funkcjonowanie stawów
– sprzyja trawieniu białek i zapobiega tworzeniu się toksyn w organizmie,
– posiada udowodnione właściwości cytotoksyczne

Bioperine® – Piper nigrum (Pieprz czarny):
– ożywia/uaktywnia system nerwowy,
– zwiększa skuteczność pozostałych składników roślinnych.

Badania naukowe:

Boswellin® jest standaryzowanym ekstraktem z żywicy balsamicznej z Boswellia serrata, zawierającym kwasy bosweliowe, które są
korzystne dla zdrowego funkcjonowania stawów.

Badania kliniczne wykazały skuteczność suplementacji kwasami bosweliowymi. Wspierają one prawidłowe funkcjonowanie stawów,
poprawiają ich elastyczność oraz wpływają na utrzymanie ich w dobrym stanie. Wolontariusze cierpiący na problemy stawowe,
uczestniczący w tych badaniach, odnotowali wyraźną poprawę sprawności fizycznej, bez żadnych efektów niepożądanych.

Curcumin C3 COMPLEX® – opatentowany ekstrakt z korzenia kurkumy standaryzowany na zawartość 95% substancji czynnej, w tym
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kurkumina, kurkumina demethoxy, kurkumina bisdemethoxy.

Curcumin C3 COMPLEX® jest również inhibitorem COX-2 (cyklooksygenaza-2). Do tego, kurkuminoidy wspierają funkcjonowanie układu
immunologicznego.

Siarczan glukozaminy - bierze udział w syntezie proteoglikanów (substancje budulcowe chrząstki stawowej), co posiada korzystny
wpływ na funkcjonowanie stawów.

Największą wartość posiada siarczan glukozaminy, ponieważ charakteryzuje się dużą biodostępnością. Siarczan glukozaminy pomaga
uzupełnić braki tkanki łącznej w organizmie, wspierając w ten sposób integralność tkanki łącznej.

Boswellin®, Curcumin C3 Complex®, Bioperine® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sabinsa Corporation.

 DODATKOWE INFORMACJE

SPOSÓB UŻYCIA ORAZ SKŁADNIKI:

DAWKA W 1 KAPSUŁCE
100mg + 50mg + 2,5mg + 375mg

CZAS SUPLEMENTACJI
30 dni

POSTAĆ SUPLEMENTU
Kapsułki twarde

ZAWARTOŚĆ
60 kapsułek

Przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży po 12 roku życia.

Polecane dodatkowo:

Zobacz sprawdzony preparat polecany na pokrewne dolegliwości ->

UWAGA - PROMOCJA CENOWA PREPARATÓW MARKI SINGULARIS WYŁĄCZNIE DO WYCZERPANIA
ZAPASÓW

BioMed24.pl gwarantuje ponadto szybką, bezpieczną i darmową dostawę zamówionych preparatów. Zapewniamy także
przechowywanie i transport w kontrolowanych warunkach, gwarantujących zachowanie pełni właściwości.

Zdrowy Wybór - BioMed24.pl 
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