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SANBIOFLEX SANBIOS 60 tabl.
 

Cena: 35,90 PLN

Opis produktu
 

SANBIOFLEX SANBIOS 60 tabl.

Informacje ogólne:
SanbioFlex to wieloskładnikowy, kompleksowy produkt polecany osobom dążącym do utrzymania prawidłowego funkcjonowania
elementów narządów ruchu, tj. chrząstek stawowych i kości, jak również osobom narażonym na zwiększone obciążenia stawów
(nadwaga, praca fizyczna, sport).

Siarczan glukozaminy – organiczny związek chemiczny naturalnie występujący w organizmie; prekursor glikozaminoglikanów
wchodzących w skład chrząstki stawowej, więzadeł, ścięgien i kości.
Siarczan chondroityny – chondroityna główny składnik chrząstki stawowej odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego poślizgu
między ruchomymi elementami stawu.
Kwas hialuronowy – podstawowy składnik mazi stawowej;odpowiada za lepkość mazi, smarowanie powierzchni stawowych i
odżywienie chrząstki, polepsza jakość płynu stawowego. Aktywuje procesy naprawcze w chrząstce.
Hydrolizat kolagenu - kolagen to rodzaj białka występującego w ścięgnach, chrząstkach stawowych, w kościach, skórze, w ściankach
naczyń krwionośnych, a nawet w gałce ocznej.
Kolagen jest odporny na rozciąganie. Polepsza sprężystość chrząstek. Odpowiada za elastyczność skóry oraz ścianek naczyń
krwionośnych.
W chrząstkach stawowych odpowiada za ich trwałość i elastyczność oraz reguluje ilość mazi stawowej. Zwiększa odporność chrząstek
na obciążanie.
W miarę starzenia się ubywa nam kolagenu. Jego odtwarzanie odbywa się przy udziale witaminy C.
Witamina C – pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstek i kości.
Trzy wiodące składniki: kolagen + kwas hialuronowy + chondroityna polepszają komfort ruchu, redukują dolegliwości stawowe.

Imbir - wspiera kontrolę reakcji zapalnych.
Kurkuma - wykazuje działanie przeciwzapalne w kierunku mięśni i stawów.
Dzika Róża - pomaga utrzymać elastyczność i ruchomość stawów.
Cynk - wspomaga prawidłową syntezę białek (między innymi kolagenu), przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.
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Mangan- również przyczynia się do utrzymania zdrowych kości, pomaga w prawidłowym tworzeniu się tkanki łącznej (w tym kolagenu).
Pokrzywa - wspomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu stawów, wykazuje działanie przeciwzapalne w procesach reumatycznych i
zapalnych stawów.

Wykaz składników produktu w przeliczeniu na porcję maksymalną tj. 2 tabletki:
Siarczan glukozaminy 2KCI - 200mg
Pokrzywa ziele (Urtica dioica) – 196mg
Substancja wypełniająca – maltodekstryna – 132mg
Siarczan chondroityny sól sodowa – 100mg
Kwas hialuronowy - 100mg
Hydrolizat kolagenu wołowego - 100mg
Kwas L-askorbinowy – 80mg
Ekstrakt z korzenia imbiru (Zingiber Officinale Roscoe) – 20mg
Ekstrakt z kłącza kurkumy (Curcuma longa) – 20mg
Ekstrakt z owocu dzikiej róży (Rosa canina) - 20mg
Amid kwasu nikotynowego- 16 mg *NE
Tlenek cynku – 10mg
Siarczan magnezu – 2mg
Substancja przeciwwzbrylająca : sole magnezowe kwasów tłuszczowych - 2mg
Substancja wiążąca - dwutlenek krzemu – 2mg
*NE – ekwiwalent niacyny

Dawkowanie i sposób użycia: 
1 tabletka dwa razy dziennie. Stosować przez 2-3 miesiące i w razie potrzeby powtórzyć po 1-2 miesiącach przerwy.

Przeciwwskazania:
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci.
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