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XeniVIT ARTROXEN proszek 30 saszetek
 

Cena: 31,34 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 30 sasz.

Postać prosz.

Producent XENICO PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

XENICO PHARMA ARTROXEN proszek 30 saszetek

**Opis produktu:**

Artroxen to najwyższej jakości produkt zawierający w jednej saszetce aż 1500 mg naturalnego siarczanu glukozaminy, 600 mg MSM
(siarki organicznej, składnika tkanki łącznej), a także ekstrakt z korzenia imbiru, miedź oraz witaminę C, która wspiera organizm
w produkcji kolagenu, przez co przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania chrząstki stawowej.
**Składniki:**

Siarczan glukozaminy 2KCl (ze skorupiaków); erytrytol; metylosulfonylometan (MSM); regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, kwas
jabłkowy; naturalny aromat pomarańczowy; ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale); substancja słodząca: glikozydy stewiolowe;
koncentrat buraka czerwonego; aromat cytrynowy naturalny; kwas L-askorbinowy (witamina C); substancja przeciwzbrylająca:
dwutlenek krzemu; barwnik; ryboflawiny: glukonian miedzi.
1 saszetka % RWS*
-Siarczan Glukozaminy 2KCl 1500 mg w tym Glukozamina 1177 mg-Metylosulfonylometan (MSM), siarka organiczna 600 mg
-Ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber officinale) 50 mg
-Witamina C 32 mg 40%
-Miedź0,15 mg 15%
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia

**Działanie:**

Glukozamina i MSM to źródła składników budulcowych chrząstki stawowej, miedź przyczynia się do produkcji tkanki łącznej, a imbir
pomaga utrzymać prawidłową ruchomość stawów.

**Dawkowanie:**
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1 saszetkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1 saszetka.

**Wielkość opakowania:**

30sasz

**Producent:**

XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. A. Gdacjusza 24A
54-515 Wrocław

**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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

