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STRUCTUACTIV 500, 60 KAPSUŁEK
 

Cena: 19,34 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 60 kaps.

Postać kaps.

Producent REGIS

Opis produktu
 

STRUCTUACTIV 500, 60 KAPSUŁEK

**Opis produktu:**

Produkt zawierający wysoką dawkę (500 mg w jednej kapsułce) siarczanu chondroityny dla ochrony stawów. Kwaśny siarczan
chondroityny jest jednym z podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Nadaje chrząstce właściwości mechaniczne i
elastyczne. Siarczan chondroityny hamuje aktywności enzymów litycznych w obrębie chrząstki i pobudza biosyntezę proteoglikanów
budujących chrząstkę stawową.

**Składniki:**

Sodu chondroityny siarczan, substancja przeciwzbrylająca (stearynian magnezu), otoczka (żelatyna, barwniki: dwutlenek tytanu,
indygotyna)
Zawiera pochodne ryb i skorupiaków.

**Działanie:**

Suplement diety StructuActiv 500 Activlab zawiera kwaśny siarczan chondroityny (Chondroitini natrii sulfas). Jest to jeden z
podstawowych składników budowy kości i chrząstki. Odpowiada za nadawanie chrząstce właściwości mechanicznych i elastycznych.
Siarczan chondroityny działa hamująco na aktywność enzymów litycznych w obrębie chrząstki i stymulująco na biosyntezę
proteoglikanów, które budują chrząstkę stawową. Preparat w jednej kapsułce zawiera aż 500 mg siarczanu chondroityny dla ochrony
stawów. Siarczan chondroityny prowadzi do wyraźnego zmniejszenia się bólu odczuwanego w związku z zapaleniem kości i stawów.
Jego przyjmowanie skutkuje znaczną poprawą w funkcjonowaniu dłoni oraz złagodzeniu porannego zesztywnienia stawów. Jest on
bezpieczny i skuteczny. Wolny od laktozy i glutenu.

**Zalecane spożycie:**
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Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki dwa razy dziennie. Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.
Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji.

**Wielkość opakowania:**

60kaps

**Przeciwwskazania:**

Nie należy stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

**Producent:**

Regis Sp. z o.o.
ul. W. Sławka 3a,
30-633 Kraków.

**Uwagi:**

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym
piersią oraz dzieciom. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Dla utrzymania
prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy styl życia.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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