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PHARMA NORD

Bio-Glucosamin Plus este un supliment alimentar
care se prezintă sub forma unor tablete filmate,
fiecare conţinând 250 mg de Sulfat de Glucozamină,
200 mg de Extract de Sulfat de Condroitină şi 20 mg
de vitamina C.

Ingestia zilnică de Bio-Glucosamin Plus este o
modalitate prin care putem oferi articulaţiilor o parte
din substanţele care se găsesc în mod obișnuit în
cartilaj. Vitamina C sprijină organismul şi procesele
biologice care contribuie la mobilitatea articulaţiilor.

Cum se administrează Bio-Glucosamin Plus

Se recomandă administrarea a 3 tablete pe zi, de preferinţă în timpul mesei, cu apă. Persoanele care
nu pot înghiţi tabletele, le pot mărunţi şi amesteca cu lichide sau iaurt. Dacă aţi uitat să administraţi
o doză, administraţi-o pe următoarea la ora obişnuită. Nu dublaţi doza pentru a o recupera pe cea
uitată.

Femei gravide sau care alăptează

În absenţa unor studii adecvate, se recomandă evitarea administrării Bio-Glucosamin Plus la femeile
însărcinate şi la cele care alăptează.

Glucozamina este o moleculă hidrosolubilă care poate fi sintetizată și de organism.

Glucozamina face parte dintr-un complex, împreună cu acidul hialuronic și cu glicozaminoglicanii,
ambele contribuind la formarea cartilajului articular.

Când să evitaţi utilizarea Bio-Glucosamin Plus

Dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la glucozamină, la unul din ingredientele produsului sau la
crustacee, evitaţi administrarea produsului deoarece glucozamina din supliment este extrasă din
crustacee (creveţi).

Când să nu administrați glucozamina:

dacă sunteți alergici la glucozamină sau la unul dintre ingredientele produsului

Se recomandă administrarea cu precauție la:

persoane care au probleme renale și/sau urmează o dietă săracă în potasiu
persoane care suferă de diabet: în aceste situații trebuie măsurată glicemia în mod constant
dacă se administrează și glucozamină
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persoane care suferă de astm
persoane care administrează concomitent și alte medicamente, în special: anticoagulante
(warfarina) și antibiotice tip tetraciclină

Mod de administrare:
3 tablete/zi în timpul mesei, sau după sfatul medicului.


