HYALCHONDRO HC PLUS
Hyaluronan – chondroitin – komplex s manganem a vitamínem E.

Perorální emulze
Složení
Hyaluronan – chondroitin komplex, fruktóza, vitamín E, mangan, sorban draselný,
kyselina citronová, polysorbát 60, xantan, glycerol, náhradní sladidlo – sukralóza,
citronové aroma, čištěná voda.

Ve 100 ml

denní dávka – 15 ml

HCK

3500 mg

525 mg

Kyselina
hyaluronová (ve
formě
hyaluronanu
sodného)

350 mg

52,5 mg

Chondroitin
sulfát

3150 mg

472,5 mg

Energetická
hodnota

402 KJ/94
kcal

60 KJ/14 kcal

Vitamín E

100 mg

15 mg = 125 % DDD

Mangan

33,3 mg

5 mg = 250 % DDD

Fruktóza

18,5 g

2,78 g

Tuky

< 0,1 g

< 0,1 g

Bílkoviny

0,46 g

0,07 g

Glukosamin, jako součást struktury kyseliny hyaluronové. 1 g hyaluronové kyseliny
uvolní úplnou hydrolýzou v organismu až 450 mg glukosaminu.

HYALCHONDRO® HC plus doplněk stravy
•
•
•
•
•

k podpoře správného vývoje a funkce kloubního systému člověka,
při zvýšených nárocích na pohybový aparát v období růstu, při sportovní nebo
pracovní zátěži, po úrazech k podpoře a obnově funkce pohybového aparátu,
pro sportovce, těžce fyzicky pracující osoby, starší osoby, osoby v
rekonvalescenci po zranění nebo v období po prodělaném kloubním zákroku či
operaci,
jedinečná kombinace uvedených látek zajišťuje kromě podpory správného vývoje
a funkce pohybového aparátu i zlepšení fyzické kondice,
výborná snášenlivost s vyloučením rizika vzniku vedlejších účinků.

Dávkování, způsob aplikace
Přípravek lze užívat neředěný, případně ho smíchat s vodou nebo ovocnou šťávou.
Doporučení dávkování: 15 ml/ denně po dobu 30 dní nepřetržitě.

Zvláštní upozornění
Toto množství postačí na měsíční kůru.
Není určeno dětem.
Před použitím čtěte informace uvedené na tomto obalu!
Nepřekračujte doporučené denní dávkování!
Nevhodné pro těhotné a kojící ženy.
Přípravek není náhradou pestré stravy!
Před použitím protřepte!
Případný zákal je přirozený a není na závadu přípravku

Další
Hyaluronová kyselina a chondroitin sulfát:
Jsou přirozenou součástí mezibuněčné hmoty kloubní chrupavky a ostatních pojivových
tkání.
Vitamín E:

Mocný antioxidant. Hlavně v tucích rozpustný antioxidant a lapač volných radikálů v těle.
Brání oxidaci lipidových složek buněčných membrát. Ochrana buněk. Podpora srdce a
cév.
Mangan:
Podpora mineralizace skeletu. Ochrana DNA, bílkovin a lipidů před oxidací. Příznivý vliv
na energetický metabolismus.
Doporučujeme všem zdravým jedincům, zejména při zvýšených nárocích na
pohybový aparát, při sportovní nebo pracovní zátěži nebo po úrazech.
Vhodné rovněž pro sportovce, těžce fyzicky pracující osoby, osoby v rekoncalescenci
nebo v období po prodělaném zákroku či operaci.
•
•
•
•

výborná snášenlivost, pohodlné dávkování a příjemná ovocná chuť,
vysoká vstřebatelnost a rychlá absorpce přípravku díky speciální úpravě
výchozích surovin,
možnost dlouhodobého užívání bez rizika vedlejších účinků,
vhodný i pro diabetiky (neobsahuje hroznový ani řepný cukr, pouze fruktózu
s glykemickým indexem 30).

Použitelnost
Použitelnost: 2 roky od data výroby.
Po 1. otevření spotřebujte do šesti měsíců.

Podmínky pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě 15–25 °C.
Chraňte před světlem. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
2 × 225 ml (30denní kůra). Odměrný kelímek je součástí balení.

