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HYALUTIDIN HC AKTIV
Suplement diety
Aktywna siła zapewniająca sprawny aparat ruchu
Dla osób z niedoborem mazi stawowej, dla ludzi aktywnie uprawiających sporty, sportowców
profesjonalnych oraz osób narażonych na nadmierne przeciążenia stawów. Zaleca się stosowanie
minimalnie jednego opakowania tj. 1000 ml Hyalutidin HC Aktiv raz w ciągu roku.

Syrop z zawartością kompleksu kwasu hialuronowego i chondroityny.
Składniki w zalecanej dziennej porcji do spożycia, tj. 30 ml.
Roztwór farmakologiczny czystej wody z hialuron- chondroityn- kompleksem (HCK), substancja czynna w
tym HCK 450 mg. Cukier inwertowany pełni funkcje konserwatora. Witamina E w postaci octanu DL-alfa
tokoferolu - 0, 015 g. (zalecana dzienna ilość wg UE) Substancja konserwująca - sorbinian potasu (E202).
Uwaga dla diabetyków: zawiera cukier, 30 ml odpowiada 1,3 WW ( wymiennik węglowodanowy).
Zalecana porcja do spożycia w ciągu dnia niezbędna do uzyskania korzystnego działania produktu 30 ml.
Zaleca się stosowanie nieprzerwanie przez minimum 30 dni. Stosować doustnie. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji spożycia w ciągu dnia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej
diety. Zróżnicowany sposób odżywiania i zdrowy tryb życia są podstawą prawidłowego funkcjonowania
organizmu.
Sposób przechowywania: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci, w
temperaturze poniżej 25⁰C, w suchym i zacienionym miejscu. Opakowanie należy szczelnie zamykać. Nie
stosować po upłynięciu daty przydatności do spożycia.
Ostrzeżenie do stosowania: Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników produktu.
W przypadku wątpliwości jak stosować preparat skonsultuj się z farmaceutą lub lekarzem. Jeśli jesteś w
ciąży lub karmisz piersią, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.
Pojawienie się osadu nie stanowi wady jakościowej suplementu. Przed użyciem wstrząsnąć!
Tabela wartości odżywczych

w 100 ml

w 30 ml

Wartość energetyczna

820 kJ/195 kcal

246 kJ/58,5 kcal

Białka

0,0 g

0,0 g

Węglowodany

43,3 g

13,0 g

Tłuszcz

0,0 g

0,0 g

Witamina E w postaci octanu DL-alfa tokoferolu0, 015 g.*
50,0 mg

15,0 mg =125 % *

Hyaluron- Chondroitin-Komplex

450,0mg

1500,0 mg

*zalecana dzienna ilość wg UE
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Opakowanie zawiera dwie butelki preparatu 1000 ml netto (2 x 500 ml)
Nr partii produkcyjnej, data minimalnej trwałości. Zobacz na wieczku opakowania.
Suplement diety rejestrowany w Bazie Leków i Środków Ochrony Zdrowia KOD BLOZ: 8933301.
Cykl przyjmowania preparatu trwający 30 dni sprawia, że efekty stosowania preparatu odczuwalne są
przez cały rok (w zależności od stopnia przeciążenia stawów i zużycia chrząstki stawowej)
Produkt przeszedł badania kliniczne wg Kwestionariusza Western Ontario and McMaster Universities
(WOMAC) przeprowadzone w Niemieckim Ośrodku Transplantacji Chrząstki i Kości/ Oddział Ortopedii
Klinicznej w Vogelsang-Gommern oraz Uniwersytecie Medycznym Hanoi w Wietnamie.
Producent: GRAMME –REVIT GmbH, Im Oberdorf 10, 99428 Niederzimmern, Niemcy.
Dystrybutor: Zdrowe Stawy Sp. z o.o., ul. B. Burschego 3/312, 43-100 Tychy, Polska.
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