XENICO PHARMA Sp. z o.o.
ul. Białowieska 91B, Wrocław
575 923 445

Artroxen saszetki
Cena: 46,50 PLN
Opis słownikowy
Producent

Xenico Pharma

Opis produktu
Opis
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.
Glukozamina i MSM to źródła składników budulcowych chrząstki stawowej, miedź przyczynia się do produkcji tkanki łącznej, a imbir
pomaga utrzymać prawidłową ruchomość stawów.
Produkt zalecany przede wszystkim dla osób:
po 45 roku życia
z przeciążeniami stawów lub małej aktywności fizycznej
sportowców lub osób z nadwagą
Artroxen zawiera składniki przebadane naukowo. Artroxen został wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących,
wypełniających, zapachowych oraz zbędnych barwników.
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.
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Sk?adnik
Siarczan
Glukozaminy
2KCl w tym
Glukozamina
Metylosulfony
lometan
(MSM),
siarka
organiczna
Ekstrakt
z korzenia
imbiru
(Zingiber
officinale)
Witamina C
Mied?

1 saszetka
1500 mg
1177 mg

% RWS*
–
–

600 mg

–

50 mg

–

32 mg
0,15 mg

40%
15%

Stosowanie
Sposób stosowania: 1 saszetkę rozpuścić w szklance (200 ml) chłodnej wody. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia: 1
saszetka.
Dodatkowe informacje
Produkt spożywczy w postaci saszetek do rozpuszczania w wodzie. Przeznaczony dla osób dorosłych jako uzupełnienie diety w
siarczan glukozaminy, metylosulfonylometan (MSM), ekstrakt z imbiru, witaminę C oraz miedź. Zawiera substancje słodzące. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt do spożycia bezpośrednio po przyrządzeniu. Suplement diety nie mogą
być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta i zdrowy tryb życia.
Suplement diety powinien beż przechowywany w nienasłonecznionym, suchym miejscu, w temperaturze 0°C – 25°C. Suplementy diety
powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

Galeria
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