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Doppelherz aktiv Na stawy Forte 60 kapsułek
 

cena: 34,62 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała stawy

Działanie ochronne, odżywcze, wspomagające,
wzmacniające

Opakowanie 60 sztuk

Postać kapsułki

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania niedobór minerałów, niedobór witamin

Opis produktu
 

Specjalna kombinacja składników wchodzących w skład struktur chrząstki stawowej i chroniących przed wolnymi rodnikami.

Stosowanie preparatu jest zalecane osobom:

o małej aktywności ruchowej (np. siedząca praca) lub z nadwagą,
uprawiającym sport lub intensywnie pracującym fizycznie,
po menopauzie i w starszym wieku.

Działanie:
Układ kostno-stawowy (kości, stawy, więzadła) jest codziennie narażony na ogromne obciążenia. Chrząstkę stawową tworzy sieć
włókien kolagenowych i innych substancji odpornych na obciążenia, do których dochodzi podczas ruchu. Starzenie się organizmu,
siedząca praca, nadwaga, nadmierne obciążenie (sport, ciężka praca) dodatkowo negatywnie wpływają na stan stawów.

Glukozamina i chondroityna to podstawowe składniki wchodzące w skład struktur chrząstki stawowej, więzadeł i mazi stawowej.

Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu, głównego składnika chrząstki stawowej, odpowiedzialnego za jej strukturę. Dzięki temu
wspomaga prawidłowe funkcjonowanie chrząstki stanowej. Chroni również przed działaniem wolnych rodników (stresm oksydacyjnym).

Miedź pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej. Jednym z rodzajów tkanki łącznej jest tkanka chrzęstna.

Skład:
siarczan glukozaminy ze skorupiaków, żelatyna, siarczan chondroityny, kwas L-askorbinowy (wit. C), subst. przeciwzbrylająca: sole
magnezowe kwasów tłuszczowych, glukonian miedzi (Cu).

Sposób użycia:
2 kapsułki dziennie po posiłku; porcję można podzielić na 2 posiłki. Nie zaleca się stosowania na czczo. Dla uzyskania odpowiedniego
efektu stosować co najmniej 2–3 miesiące. Po miesięcznej przerwie można zastosować ponownie.
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Dodatkowe informacje:
Należy zasięgnąć porady lekarza przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych. Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży lub karmienia
piersią.

Preparat może być stosowany przez chorych na cukrzycę oraz z nietolerancją laktozy lub glutenu. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji dziennej. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Funkcjonowaniu stawów
sprzyja zdrowy tryb życia, w tym umiarkowany ruch. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w temperaturze do 25oC.
Zaleca się zdrowy tryb życia, w tym zrównoważoną dietę.
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