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LITOZIN FORTE ELASTYCZNE STAWY NOWA FORMUŁA
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

Litozin Forte sprawne stawy - 90 kapsułek
Litozin Forte Sprawne Stawy suplement diety regeneruje, chroni i wspomaga elastyczność stawów. Oparty jest na skoncentrowanej
formule zawierający najwyższą dawkę Rosenoidu.

Wskazania:

Litozin Forte zalecany jest osobom chcącym utrzymać na długo sprawność stawów, w tym osobom dojrzałym i z nadwagą oraz
prowadzącym tryb życia obciążający stawy, np. osobom uprawiającym sport.

Potrójne działanie:

Regeneruje – zawarta w Litozin witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania chrząstki i sprzyja regeneracji chrząstki stawowej, której struktury mogą się zużywać w procesie ich
fizjologicznego wykorzystywania

Chroni – witamina C pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, chroniąc przed uszkodzeniem DNA, białka i
lipidy w tkankach (także w obrębie stawów)

Wspomaga elastyczność – dzika róża pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne stawy

Składniki aktywny:
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Rosenoid- naturalny kompleks składników bioaktywnych wyizolowanych z dzikiej róży i witaminy C. Rosenoid to połączenie:

Galaktolipidów

Kwasów triterpenowych

Karotenoidów

Flawonoidów

Witaminy C

Składniki zawarte w 3 kapsułkach:

Proszek z dzikiej róży (Rosa canina L.) - 2,25g

Witamina C - 80 mg ( 100%)*

*% RWS

Stosowanie:

3 kapsułki dziennie - można przyjmować jednorazowo bądź w dowolnych odstępach w ciągu dnia. Popić wodą lub otworzyć kapsułkę i
dodać proszek do jedzenia. Najlepiej przyjmować podczas posiłku. Dla osiągnięcia pełnego efektu LITOZIN Forte powinien być
stosowany nieprzerwanie, nie krócej niż 2-3 miesiące.

Skład:

Sproszkowane owoce dzikiej róży (bez nasion), żelatyna, L-askorbinian sodu. Suplement diety zawiera 4% kompleksu Rosenoid.

Ważne:

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważona i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia są podstawą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
organizmu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Nie zaleca się stosowania produktu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
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