Complex pentru

ART ICULAȚ II
Susține mobilitatea
articulară
+ Contribuie la regenerarea articulațiilor
Supliment alimentar
Dr. Hart Complex pentru Articulații conține
ingrediente care susțin sănătatea oaselor și a
articulațiilor.
Condroitina participă la stoparea decalcifierii
oaselor și favorizează regenerarea cartilajelor.
Glucozamina susține mobilitatea articulară și
ajută la refacerea țesuturilor articulare.
Acidul hialuronic contribuie la formarea
colagenului și la secreția lichidului sinovial, ce
asigură lubrifierea componentelor articulației.
Vitamina C contribuie la formarea normală a
colagenului pentru funcționarea normală a
sistemului osos și a ligamentelor.
Manganul contribuie la menținerea sănătății
sistemului osos.
Boswellia susține sănătatea articulațiilor,
ligamentelor, tendoanelor și mușchilor.
Ghimbirul este un antioxidant natural și
contribuie la menținerea flexibilității normale a
articulațiilor.
Ingrediente/ capsulă: Sulfat de glucozamină
400 mg**, capsulă (gelatină, dioxid de titan),
sulfat de condroitina 50 mg**, acid L-ascorbic/
Vitamina C 40 mg/50% VNR*, extract
hidroalcoolic uscat 10:1 (pe suport de amidon

de porumb, maltodextrină 15%) din rizomi de
Ghimbir (Zingiber officinale) – 25 mg, rășină
uscată de Boswellia serrata, conținând 65% acid
boswellic – 20 mg, acid hialuronic 5 mg**, agenți
antiaglomeranți: stearat de magneziu (săruri ale
acizilor grași) și dioxid de siliciu, sulfat de mangan
(furnizând 1mg/50% VNR* mangan) - 3,08 mg,
agent de încărcare: celuloză microcristalină.
*Valori Nutriționale de Referință, cf. Regulament
1169/2011
**Doza zilnică nu a fost stabilită.
Mod de utilizare: Câte 3 capsule pe zi, înghițite
cu o cantitate suficientă de apă.
Atenționări:
• A nu se depăși doza recomandată pentru
consumul zilnic.
• Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă
variată şi echilibrată şi un mod de viață sănătos.
• A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor
mici.
• A nu se administra copiilor sub 3 ani, femeilor
gravide sau care alăptează.
• A se păstra la temperatura camerei în ambalajul
original, în locuri ferite de umiditate și de
lumina directă a soarelui.
• A se consuma, de preferință, înainte de sfârșitul
datei înscrisă pe ambalaj.
Producător: Starpharma LTD.
Strada Stawki, nr. 2, 00-193,
Varşovia, Polonia
Deținător notificare: S.C. DR. HART S.R.L.
Str. Ciobanului, nr. 133, Mogoşoaia,
Jud. Ilfov, România
www.drhart.ro
www.facebook.com/SmartDeLaDrHart
180 de capsule
117g
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